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 2018 يونيو 25التارخي: 

 
 

 األعضاء في الويبو الدولجمعيات 
 

 والخمسون الثامنةسلسلة االجتماعات 
 2018 أٔكتو�ر 2ٕاىل  سبمترب 24من جنيف، 

 
 

 الموّحد األعمالمشروع جدول 

 املد�ر العام ٕا�دادمن 

 



A/58/1 Prov.2 
2 
 

0Fقامئة بنود �دول أ�عامل
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 �ر�مج العمل املؤقت

 املقرتح تناول بنود �دول أ�عامل املذ�ورة ٔأد�ه يف أ��م التالية:من 

 5ٕاىل  1البنود  سبمترب 24االثنني 

 14ٕاىل  12و 10و 9و 6و )�بع( 5 البنود سبمترب 25الثال�ء 

 25و 20ٕاىل  15و 11البنود  سبمترب 26أ�ربعاء 

 26و 24ٕاىل  21البنود  سبمترب 27امخليس 

 28و 27و 8و 7البنود  سبمترب 28امجلعة 

ص يف �ال �دم اس�تكامل ٔأي بند من �دول أ�عامل يف  ٔأكتو�ر 1االثنني  و�متكني  سبمترب 28خمص�
 املوجزالتقر�ر أ�مانة من ٕا�داد 

 30و 29البندان  ٔأكتو�ر 2الثال�ء 

ٔأكتو�ر  2سبمترب ٕاىل  24، ومن املمكن طرح ٔأي بند من بنود �دول أ�عامل للنقاش يف ٔأي يوم من وهذا الرب�مج مؤقت
 بقرار من الرئيس (الرؤساء) ووفقا للنظام ا�ا�يل العام للويبو.، 2018

م 18:00ٕاىل  15:00و�لسات بعد الظهر من السا�ة  13:00ٕاىل  10:00وس�تعقد �لسات الصباح من السا�ة  . وستنظ�
 ولها يف اليوم املعين.حسب احلا�ة �لسات مسائية من ٔأ�ل اختتام مناقشة مجيع البنود املقّرر تنا

 الهيئات املعنية

يف ٕاطار  الهيئات الوا�دة والعرش�ن ا�متعةكام جرت العادة، يتضمن �دول أ�عامل املوّ�د مجلعيات الويبو بنود �داول ٔأعامل 
�شّلك ، ٔأي ٔأن لك مسأٔ� تعين ٔأكرث من هيئة وا�دة ) بطريقة مو�دةA/58/INF/1ت� امجلعيات (�رد بياهنا يف الوثيقة 
 كام ييل: بندا وا�دا من بنود �دول أ�عامل

�نة يف الوثيقة 21الهيئات املعنية: لك الهيئات ا�متعة ( -  A/58/INF/1) املبي
 امجلعية العامة للويبوالرئيس: رئيس 

 30و 29و 12" و2"11و 6و 5و 4و 2و 1البنود: 

 الهيئة املعنية: امجلعية العامة للويبو -
 العامة للويبوالرئيس: رئيس امجلعية 

 25و 20و 19و 18و 17و 16و 15و 14و 13" و3"11" و1"11و 10البنود: 

 مؤمتر الويبو واللجنة التنفيذية الحتاد �ر�س واللجنة التنفيذية الحتاد �رنالهيئات املعنية:  -
 الرئيس: رئيس مؤمتر الويبو

 9البند: 
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 جلنة الويبو للتنس�يقالهيئة املعنية:  -
 ويبو للتنس�يقجلنة الالرئيس: رئيس 

 28و 27و 7البنود: 

 الهيئات املعنية: جلنة الويبو للتنس�يق واللجنة التنفيذية الحتاد �ر�س واللجنة التنفيذية الحتاد �رن -
 جلنة الويبو للتنس�يقالرئيس: رئيس 

 8و 3البندان: 

 مجعية احتاد معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتالهيئة املعنية:  -
 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مجعية احتادالرئيس: رئيس 

 21البند: 

 مدريد مجعية احتادالهيئة املعنية:  -
 الرئيس: رئيس مجعية احتاد مدريد

 22البند: 

 الهيئة املعنية: مجعية احتاد الهاي -
 الرئيس: رئيس مجعية احتاد الهاي

 23البند: 

 الهيئة املعنية: مجعية احتاد لش�بونة -
 الرئيس: رئيس مجعية احتاد لش�بونة

 24البند: 

 الهيئة املعنية: مجعية معاهدة مراكش -
 الرئيس: رئيس مجعية معاهدة مراكش

 26البند: 

 [هناية الوثيقة]
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