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A/58/2 PROV.1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2018 يونيو 25التارخي: 

 
 

 مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
 

 واخلمسون الثامنةسلسلة االجتماعات 
ىل  سبمترب 24من جنيف،   2018 أأكتوبر 2اإ

 
 

 قائمة الوثائق

عداد مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل 1البند 

A/58/INF/1 )معلومات عامة( 

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل 2البند 

A/58/1 Prov.2 )مرشوع جدول الأعامل املوّحد( 

A/58/2 Prov.1 )قامئة الواثئق( 

 تبانتخاب أأعضاء املك  من جدول الأعامل 3البند 

A/58/INF/2 ( تبأأعضاء املك)  
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ىل مجعيات من جدول الأعامل 4البند   الويبو تقرير املدير العام اإ

 عىل املوقع الإلكرتوين للويبو.املدير العام تقرير الاطالع عىل منشور  ميكن

 البياانت العامة من جدول الأعامل 5البند 

 عىل املوقع الإلكرتوين للويبو.  اليت صاغهتا الوفود كتابياميكن الاطالع عىل البياانت العامة 

 قبول املراقبني من جدول الأعامل 6البند 

A/58/3 )قبول املراقبني( 

 املربمة تفاقاتلاملوافقة عىل ا من جدول الأعامل 7البند 

WO/CC/75/3 ( تفاقاتالاملوافقة عىل )املربمة 

 2019مرشوعات جداول أأعامل ادلورات العادية لعام  من جدول الأعامل 8البند 

A/58/4 ( للويبو ومؤمتر الويبو ومجعية احتاد العادية للجمعية العامة  2019مرشوعات جداول أأعامل دورات عام
 (ابريس ومجعية احتاد برن

 تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن من جدول الأعامل 9البند 

A/58/7 (تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن) 

 جلنة الربانمج واملزيانيةتكوين  من جدول الأعامل 10البند 

WO/GA/50/12 (تكوين جلنة الربانمج واملزيانية) 

 تقارير عن التدقيق والرقابة من جدول الأعامل 11البند 

WO/GA/50/1 )تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة( 

A/58/5 )تقرير مراجع احلساابت اخلاريج( 

WO/GA/50/2  ادلاخلية()تقرير مدير شعبة الرقابة 

A/58/6  متدهتا جلنة الربانمج واملزيانية)قامئة  (القرارات اليت اع

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية من جدول الأعامل 12البند 

A/58/6  متدهتا جلنة الربانمج واملزيانية)قامئة  (القرارات اليت اع
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 فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو من جدول الأعامل 13البند 

WO/GA/50/11 (2018/19الثنائية  خالل )فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو 

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من جدول الأعامل 14البند 

WO/GA/50/3 (تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة) 

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن  من جدول الأعامل 15البند 

WO/GA/50/4 (تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات) 

تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  من جدول الأعامل 16البند 
 واملؤرشات اجلغرافية

WO/GA/50/5 (املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  تقرير عن اللجنة ادلامئة
 (اجلغرافية واملؤرشات

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن  من جدول الأعامل 17البند  مسائل تتعلق ابدلعوة اإ
 التصاممي قانون

WO/GA/50/6 (ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانو  (ن التصامميمسائل تتعلق ابدلعوة اإ

تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات  من جدول الأعامل 18البند 
 التمنية أأجندة

WO/GA/50/7 ( منية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات منية أأجندةتقرير عن اللجنة املعنية ابلت  (الت

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية تقرير عن  من جدول الأعامل 19البند 
 واملعارف التقليدية والفوللكور

WO/GA/50/8 Prov. (عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  تقرير
 (التقليدية والفوللكور

نفاذتقرير عن  من جدول الأعامل 20البند   اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

WO/GA/50/9 (نفاذ  (تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
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 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من جدول الأعامل 21البند 

PCT/A/50/1 )تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات( 

 نظام مدريد من جدول الأعامل 22البند 

MM/A/52/1 ( تقرير عن)قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات 

 نظام لهاي من جدول الأعامل 23البند 

H/A/38/1 )حيّدد لحقا( 

 نظام لش بونة  الأعامل من جدول 24البند 

LI/A/35/1  (الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة)تقرير عن 

LI/A/35/2 (دخالها بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف املشرتكة الالحئة التنفيذية  عىل التعديالت املقرتح اإ
 (لش بونة لتفاق

ىلمركز الويبو للتحكمي والوساطة،  من جدول الأعامل 25البند   أأسامء احلقول  ابلإضافة اإ

WO/GA/50/10 ( ،ىل مركز الويبو للتحكمي والوساطة  (احلقول أأسامءابلإضافة اإ

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص  من جدول الأعامل 26البند  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

MVT/A/3/1 (وضع معاهدة مراكش) 

 تقارير عن شؤون املوظفني من جدول الأعامل 27البند 

WO/CC/75/INF/1 (التقرير الس نوي عن املوارد البرشية) 

WO/CC/75/1  (جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو)انتخاب أأعضاء 

WO/CC/75/INF/2 (خالقيات  (التقرير الس نوي ملكتب الأ

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته من جدول الأعامل 28البند 

WO/CC/75/2 (تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته) 
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 التقرير املوجزاعامتد  من جدول الأعامل 29البند 

 املوجز التقرير

 اتاختتام ادلور من جدول الأعامل 30البند 

  ل يشء
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 قامئة الواثئق حبسب الرمق التسلسيل

 1عنوان الوثيقة الرمق التسلسيل

A/58/INF/1 معلومات عامة 

A/58/INF/2 أأعضاء املكتب 

A/58/INF/3 Prov.1 )ف ،  قامئة مؤقتة ابملشاركني )اإ

A/58/1 Prov.2 جدول الأعامل املوّحد 

A/58/2 Prov.1 قامئة الواثئق 

A/58/3 قبول املراقبني 

A/58/4  العادية للجمعية العامة للويبو ومؤمتر  2019مرشوعات جداول أأعامل دورات عام
 الويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن

A/58/5 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج 

A/58/6  اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانيةقامئة القرارات 

A/58/7 تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن 

WO/GA/50/1 تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

WO/GA/50/2 التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

WO/GA/50/3 عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة تقرير 

WO/GA/50/4 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات 

WO/GA/50/5  تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
 واملؤرشات اجلغرافية

WO/GA/50/6  ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن اإ بعض املسائل املتعلقة ابدلعوة
 التصاممي قانون

WO/GA/50/7  تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات
 التمنية أأجندة

                                                
1

نلكزيي: ما مل يُذكر خالف ذكلُأعّدت مجيع الواثئق ابللغات الست التالية،    : اإ س باين ؛ر: رويس ؛ف: فرنيس ؛ص: صيين ؛ع: عريب ؛اإ  س: اإ
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 1عنوان الوثيقة الرمق التسلسيل

WO/GA/50/8 Prov.  الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية
 التقليدية والفوللكور

WO/GA/50/9 نفاذ  تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

WO/GA/50/10  ،ىلمركز الويبو للتحكمي والوساطة  أأسامء احلقول  ابلإضافة اإ

WO/GA/50/11  2018/19فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية 

WO/GA/50/12 ةتكوين جلنة الربانمج واملزياني 

WO/CC/75/INF/1 التقرير الس نوي عن املوارد البرشية  

WO/CC/75/INF/2 التقرير الس نوي ملكتب الأخالقيات 

WO/CC/75/1  جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبوانتخاب أأعضاء 

WO/CC/75/2 هعديالت عىل نظام املوظفني ولحئتت 

WO/CC/75/3 املربمة املوافقة عىل التفاقات 

PCT/A/50/1 تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

MM/A/52/1 تقرير عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات 

H/A/38/1 حيّدد ل حقا 

LI/A/35/1 

LI/A/35/2 

 لش بونة الفريق العامل املعين بتطوير نظامتقرير عن 

دخالها بني اتفاق لش بونة ووثيقة املشرتكة الالحئة التنفيذية عىل  التعديالت املقرتح اإ
 لش بونةجنيف لتفاق 

MVT/A/3/1 وضع معاهدة مراكش 

 ]هناية الوثيقة[ 


