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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 مارس 23التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون السابعةسلسلة االجتماعات 
ىل  2من جنيف،   2017 أأكتوبر 11اإ

 
 

 مشروع جدول األعمال

عدادمن   املدير العام اإ
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 قامئة بنود جدول الأعامل

 افتتاح ادلورات

 ادلوراتافتتاح  .1

 تبانتخاب أأعضاء املاك .2

 اعامتد جدول الأعامل .3

ىل مجعيات الويبو تقرير املدير العام .4  اإ

 البياانت العامة .5

 الهيئات الرئاس ية واملسائل املؤسس ية

 قبول املراقبني .6

 املوافقة عىل التفاقات املربمة .7

 التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن اللجنتنيو  ،الويبو للتنس يقة تكوين جلن .8

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية .9

 مسائل الربانمج واملزيانية والرقابة

 تقارير عن التدقيق والرقابة .10

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة "1"

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج "2"

 ةاخليدير شعبة الرقابة ادلتقرير م "3"

 جلنة الربانمج واملزيانيةعن تقرير  .11

طار   ادلويلالتقنني جلان الويبو واإ

 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةتقرير عن  .12

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن  .13

 اجلغرافيةواملؤرشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية تقرير عن  .14

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي .15  مسائل تتعلق ابدلعوة اإ
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 التمنية أأجندةلفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية اعن قرير ت .16

 اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكورتقرير عن  .17

 اللجنة املعنية مبعايري الويبوتقرير عن  .18

نفاذتقرير عن  .19  اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 امللكية الفكرية العامليةخدمات 

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .20

 نظام مدريد .21

 نظام لهاي .22

 نظام لش بونة .23

نرتنتا  ي ذك مبمركز الويبو للتحكمي والوساطة،  .24  أأسامء احلقول عىل الإ

 أأخرىومعاهدات مجعيات 

 قانون الرباءات معاهدة .25

 بشأأن قانون العالمات معاهدة س نغافورة .26

عاقات  .27 ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
 أأخرى  ي قراءة املطبوعات

 شؤون املوظفني

 تقارير عن شؤون املوظفني .28

 تقرير عن املوارد البرشية "1"

 تقرير مكتب الأخالقيات "2"

 يالت عىل نظام املوظفني ولحئتهتعد .29

 اختتام ادلورات

 املوجزاعامتد التقرير  .30

 اختتام ادلورات .31

 ]هناية الوثيقة[


