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    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

رشوعات جداول أعامل  .1 نود  متضمن هذه الويقة  ب ث رشين ت ئات ا يات وسائر ا لعا ي ثالوارد ذكرها يف الويقة (لهمجلع
A/49/INF/1 ( نود ندا واحدا من  شلك  ئة واحدة  ية أو  سأZ تعين أكرث من  ببطريقة موحدة، أي أن لك  ب ت ي مجع هم

 .جدول األعامل

نود جدول األعامل مفصل .2 ند من  ّولك  ب ب ية. ّ ياfت اآل ند ا توترد حتت لك  ب  :لب

يات وسائر "1" ية،مجلعا ئات ا ن ا ملعي  له

بو42وفقا للامدة (ئوالريس  "2" نظام اvاخيل العام للو ي من ا  ،)ل

تحضريية، إن وجدت "3" لوالويقة أو الو|ئق ا  .ث

تايل .3 يوم ا نود جدول األعامل املذكورة أدfه يف ا ناول  لومن املقرتح  ل ب  :ت

نني  ثال|ء 26ث� مترب وا ل  مترب27سب نود من  سب   5 إىل 1لبا

مترب28األربعاء  نود من  سب   15 إىل 6لبا

يس  مترب29مخلا نود من  سب   28 إىل 16لبا

مترب30امجلعة  نود من  سب   34 إىل 29لبا

نني  توبر3ث� نود من  ك أ  43 إىل 35لبا

ثال|ء  توبر4لا ند من جدول األعامل يف  ك أ تكامل أي  بخمصص يف حال عدم ا سـ �
توبر  3 تقكأ رشوعات ا لومتكني األمانة من إعداد  م  اريرل

توبر5األربعاء  ندان  ك أ  45 و44لبا

ساعة . وجتدر اإلشارة إىل أن اجلدول الزمين الوارد أعاله مؤقت باح من ا سة ا تعقد  لو لص جل سة بعد 13:00 إىل 10:00سـ جل و
ساعة  هر من ا لا ية . 18:00 إىل 15:00لظ سا سة  سب احلاجة  نظم  ئو م جل ح �س ساعة (ت تام ) 21:30 إىل 19:30لمن ا ختمن أجل ا

يوممن ناوها يف ذ� ا نود املقرر  شة ا لا ت ب لق ّ  .ل

نقاش يف أي يوم ما بني  نود جدول األعامل  ند من  تفات إىل أن من املمكن طرح أي  للوير� � ب ب مترب 26ل توبر 5وسب  ك أ
بو2011 نظام اvاخيل العام للو ي، بقرار من الريس ووفقا  لل  .ئ
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نود جدول األعامل نود جدول األعاملقامئة  نود جدول األعاملقامئة  نود جدول األعاملقامئة      ببببقامئة 

تاح اvورات .1  فتا

تخاب أع .2  ضاء املاكتبنا

 اع¤د جدول األعامل .3

 تقرير املدير العام .4

 بياfت عامة .5

ية سائل املؤ ية وا ئات الرئا سـا مل سـ سي  له

بني .6 قبول املرا  ق

تخاب أعضاء تكوين .7 يق؛ وا بو  نة الو ن  سـ ي تني الحتادي ريس وبرنللتنجل يذ تني ا يا لتنفن  للج
يني  تنيتعو يق قاألعضاء املؤ بو  نة الو سـيف  ي  للتنجل

نة الرب .8 يةجلتكوين   نfمج واملزيا

تعراض املايل  سـأداء الربfمج و�
 2010تقرير أداء الربfمج لعام  .9

نوية  .10 ية ا ياfت املا سـا ل لب  2010لعام ل

ية .11 يا تخدام األموال � طحاZ ا ت  حسـ

ياسة اإلدارية  لسـاقرتاحات ا

ت®رات .12 شأن � ياسة العامة  سا ب  لسـ

شأن اللغات .13 ياسة العامة  با  لسـ

ب .14 بث عرب اإلنرتنت يف الو يا  ول

ية يط ووضع املزيا نا  لتخط

ية للفرتة  .15  2013-2012ناقرتاح الربfمج واملزيا

يا واملعلومات و�تصاالت .16 نولو شطة  متويل بعض أ يف رأس املال  شأن تو جاقرتاح  تك ن ظ  لب
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رشوعات الكربى ية عن ا ملتقارير مر  حل

نظام املايل اجلدي .17 ثال  ية إلرساء � يذ الوحدات املعلوما للتقرير مرحيل عن  ت مت  دنفت
ية اvوية للقطاع ته واملعايري احملا لوال س  العام بحئ

بو .18 ية يف الو يط للموارد املؤ يذ نظام ا يتقرير مرحيل عن  سـ ستخط ل  تنف

ناء اجلديد .19 رشوع ا لبتقرير مرحيل عن   م

رشوع قاعة املؤمترات .20   اجلديدةمتقرير مرحيل عن 

بو  .21 باين الو سالمة واألمن يف  رشوع حتديث معايري ا يتقرير مرحيل عن  مل يةم  لاحلا

يجي .22 تقومي �سرتا تتجدات برfمج ا ل  مسـ

يق والرقابة اإلدارية تد قا  ل

تقÄ للرقابة .23 شارية ا بو � نة الو تصاصات  سـمراجعة ا ت ي ملجل س  خ

24. Åت اخلارسا يار مراجع ا حلا  خت

نوي  .25 تقرير ا سـا يق اvاخيل والرقابة اإلداريةاملوجز لل تد بة ا قملدير  ل  شع

26. Åت اخلارسا  حلتقرير مراجع ا

Çب  ان األقل منوالا
بÇان األقل منوا للعقد  .27 بول وبرfمج العمل لصاحل ا لإعالن ا  2020-2011سطن

بو  يجلان الو

ية الفكرية .28 ية وا ية  نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  ملع

ية "1" يات جدول أعامل ا يذ تو تعراض  منا ص لتسـ  تنف

ية حبق املؤلف واحلقوق اÌاورةتقرير عن معل  .29 نة اvامئة ا نا  ملعللج

ية  .30 برصيبشأن بعقد مؤمتر دبلومايس صتو سمعي ا لحامية أوجه األداء ا  ل

ية الفكرية .31 ية  ية اvوية ا نة احلكو تعلقة  سائل ا مللكبعض ا نم ل للج مل ية ملعمل  ثواملوارد الورا
يدية والفوللكور  لتقلواملعارف ا

بو .32 ية مبعايري الو نة ا يا ن  ملعللج
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بو األخرى .33 ية عن جلان الو يتقارير إعال  :م

نة  "1" ية بقانون الرباءات؛للجا  ملعناvامئة ا
ية؛و "2" ياfت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والÔذج ا ية بقانون العالمات ا نة اvامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج  ملع
شارية لإلنفاذو "3" نة � تا  سللج

ية ية الفكرية العا ملخدمات ا  مللك
شأن نظام  .34 تعاون  بمعاهدة ا  الرباءاتل

 نظام مدريد .35

 نظام الهاي .36

 لشـبونةنظام  .37

تحكمي والوساطة، إلضافة إىل أسامء احلقول عىل اإلنرتنت .38 بو  للمركز الو  ي

 مجعيات أخرى
تفق علهيا يف املؤمتر اvبلومايس املعين مبعاهدة قانون الرباءات .39 ياfت ا تعاون يف إطار ا ملا ب  لل

نغافورة .40 سـية معاهدة   مجع

 شؤون املوظفني
تني  .41 رشيناvور(لسـاع¤د تقرير اvورة الرابعة وا ثة وا ثا ية ا نا لعة � ل ل ئ ثت يق) سـ بو  سـنة الو ي  للتنللج

رشية .42 شأن املوارد ا نوي  تقرير ا لبا بل سـ  ل

يق اvاخيل والرقابة اإلدارية .43 تد بة ا قيني مدير  ل شع  تع

تام اvورات  ختا

ية .44 ئة رئا تقارير الفردية للك  تقرير العام وا سـاع¤د ا ي ل  هل

تام اvورات .45  ختا
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ّّاملوحاملوحاملوحاملوح((((    جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل ّّد واملفصد واملفصد واملفصد واملفصّّ     ))))للللّّ

ند  تاح اvورات  من جدول األعامل1لبا  فتا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تان  )معلومات عامة( .A/49/INF/1 Rev :ثيقالو
نذ املعاهداتاألطراف يف ( A/49/INF/5و بو  م اليت تديرها الو  )2010 إىل 1970ي

ند  تخاب أعضاء   من جدول األعامل2لبا  املاكتبنا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تخاب أعضاء املاكتب( A/49/INF/4 :ثالويقة  )نا

ند   اع¤د جدول األعامل  من جدول األعامل3لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

 )ثيقةهذه الو( A/49/1 Prov.3 :ثالويقة

ند   تقرير املدير العام  من جدول األعامل4لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

  يشءال :ثالويقة

ند  ياfت العامة  من جدول األعامل5لبا  لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

 ال يشء :ثالويقة
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ئ يةات لهيا سائل املؤ ية وا سـالرئا مل  سسـ

ند  بني  من جدول األعامل6لبا قبول املرا  ق

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

بني( A/49/2 :ثالويقة قبول املرا  )ق

ند  يقتكوين  من جدول األعامل7لبا بو  نة الو سـ  ي تخاب أعضاء  وللتنجل تنينا يذ تني ا يا لتنفن  للج
يني الحت بتعادي ريس وبرن و نة الو تني يف  ياألعضاء املؤ جل  وق

 للتنسـيق

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع بو :له تان الحتادي ريس وبرن و يمؤمتر الو يذ تان ا يا لتنفن  )3(للج

بوئريس  :ئالريس  يمؤمتر الو

يق وتكوين ( A/49/3 :ثالويقة بو  سـنة الو ي تني للتنجل يذ تني ا تخاب أعضاء ا يا ن لتنفن الحتادي ريس وبرن للج
ب نة الو تني يف  يني األعضاء املؤ يو جل يقوقتع  )للتنسـ 

ند  يةتكوين  من جدول األعامل8لبا نة الربfمج واملزيا ن   جل

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

ية العامة :ئالريس مجلعريس ا  ئ

يةتكوين( WO/GA/40/1 :ثالويقة نة الربfمج واملزيا ن   )جل

تعراض املايلأداء ا  سـلربfمج و�

ند   2010تقرير أداء الربfمج لعام   من جدول األعامل9لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

 )2010تقرير أداء الربfمج لعام ( A/49/4 :تانثيقالو
نة الربfمج واملزيا( A/49/16و يات اليت تقدمت هبا  تو نملخص ا جل ص رشة ل نة  ثا عية يف دورهتا ا م ل
مترب 16إىل  12 من(  ))2011سب 
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ند  نوية لعام   من جدول األعامل10لبا ية ا ياfت املا سـا ل لب  2010ل

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية لعام ( WO/GA/40/12 :قئالو| ياfت املا لا  )2010لب
بارا من رتااكت �شحاZ دفع  (WO/GA/40/13و  )2011ن يويو 30عتا
سات اخلارWO/GA/40/14) Åو ية لعام : حلتقرير مراجع ا ياfت املا يق يف ا لتد لب  )2010ق
مترب يف �شرتااكتحاZ دفع  (WO/GA/40/16و  )2011سب 
رشة ( A/49/16و نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربfمج واملزيا يات اليت تقدمت هبا  تو عملخص ا م ل ن جل ص ل
مترب 16إىل  12 من(  ))2011سب 

ند  ية  من جدول األعامل11لبا يا تخدام األموال � طحاZ ا ت  حسـ

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية( A/49/6 :تانثيقالو يا تخدام األموال � طحاZ ا ت  )حسـ
نة الربfمج واملزي( A/49/16و يات اليت تقدمت هبا  تو جلملخص ا ص رشة ل نة  ثا ية يف دورهتا ا عا م ل ن
مترب 16إىل  12 من(  ))2011سب 

ياسة   اإلداريةلسـاقرتاحات ا

ند  شأن   من جدول األعامل12لبا ياسة العامة  با ت®راتلسـ  س�

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

شأن ( A/49/14 :تانقيثالو ياسة العامة  با ت®راتلسـ   )س�
رشة ( A/49/16و نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربfمج واملزيا يات اليت تقدمت هبا  تو عملخص ا م ل ن جل ص ل
مترب 16إىل  12 من(  ))2011سب 
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ند  شأن اللغات  من جدول األعامل13لبا ياسة العامة  با  لسـ

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

  مجلعية العامةائريس  :ئالريس

شأن اللغات( A/49/15 :تانثيقالو ياسة العامة  با   )لسـ
رشة ( A/49/16و نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربfمج واملزيا يات اليت تقدمت هبا  تو عملخص ا م ل ن جل ص ل
مترب 16إىل  12 من(  ))2011سب 

ند  بو  من جدول األعامل14لبا بث عرب اإلنرتنت يف الو يا  ل

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 لعامةمجلعية اائريس  :ئالريس

بو( A/49/8 :تانثيقالو بث عرب اإلنرتنت يف الو يا  )ل
رشة ( A/49/16و نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربfمج واملزيا يات اليت تقدمت هبا  تو عملخص ا م ل ن جل ص ل
مترب 16إىل  12 من(  ))2011سب 

ية يط ووضع املزيا نا  لتخط

ند  ية للفرتة   من جدول األعامل15لبا  2013-2012ناقرتاح الربfمج واملزيا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية للفرتة ( A/49/5 :تانثيقالو  )2013-2012ناقرتاح الربfمج واملزيا
رشة ( A/49/16و نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربfمج واملزيا يات اليت تقدمت هبا  تو عملخص ا م ل ن جل ص ل
مترب 16إىل  12 من(  ))2011سب 

ند  يا   من جدول األعامل61لبا نولو شطة  متويل بعض أ يف رأس املال  شأن تو جاقرتاح  تك ن ظ لب
 واملعلومات و�تصاالت

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس
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يا واملعلومات و�تصاالت( A/49/7 :تانثيقالو نولو شطة  متويل بعض أ يف رأس املال  شأن تو جاقرتاح  تك ن ظ  )لب
رشة  (A/49/16و نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربfمج واملزيا يات الصادرة عن  تو عملخص ا م ل ن جل ص  إىل 12(ل

مترب 16  ))2011سب 

رشوعات الكربى ية عن ا ملتقارير مر  حل

ند  نظام   من جدول األعامل17لبا ثال  ية إلرساء � يذ الوحدات املعلوما للتقرير مرحيل عن  ت مت نفت
ته وا ية اvوية للقطاع العامحئاملايل اجلديد وال لملعايري احملا  سب

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ته ( A/49/9 :تانقثيالو نظام املايل اجلديد وال ثال  ية إلرساء � يذ الوحدات املعلوما حئتقرير مرحيل عن  لل ت مت نفت
ية اvوية للقطاع العام لواملعايري احملا   )بس

رشة ( A/49/16و نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربfمج واملزيا يات اليت تقدمت هبا  تو عملخص ا م ل ن جل ص ل
مترب 16إىل  12 من(  ))2011سب 

ند  بو  من جدول األعامل18لبا ية يف الو يط للموارد املؤ يذ نظام ا يتقرير مرحيل عن  سـ ستخط ل  تنف

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 لعامةمجلعية اائريس  :ئالريس

يذ نظام ( A/49/10 :تانثيقالو تاكمل تنفتقرير مرحيل عن  لشامل و يةم سـيط للموارد املؤ ستخط  )ل
رشة ( A/49/16و نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربfمج واملزيا يات اليت تقدمت هبا  تو عملخص ا م ل ن جل ص ل
مترب 16إىل  12 من(  ))2011سب 

ند  ن  من جدول األعامل19لبا رشوع ا بتقرير مرحيل عن   اء اجلديدلم

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ناء( A/49/11 :تانثيقالو رشوع ا لبتقرير مرحيل عن    ) اجلديدم
رشة ( A/49/16و نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربfمج واملزيا يات اليت تقدمت هبا  تو عملخص ا م ل ن جل ص ل
مترب 16إىل  12 من(  ))2011سب 
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ند  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  من جدول األعامل20لبا  متقرير مرحيل عن 

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

شأن تقرير مرحيل ( A/49/12 :تانثيقالو   )مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدةبواقرتاح 
نة الربfمج و( A/49/16و يات اليت تقدمت هبا  تو جلملخص ا ص رشة ل نة  ثا ية يف دورهتا ا عاملزيا م ل ن
مترب 16إىل  12 من(  ))2011سب 

ند  باين   من جدول األعامل21لبا سالمة واألمن يف  رشوع حتديث معايري ا متقرير مرحيل عن  ل م
ب يةويالو  ل احلا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

بتقرير مرحيل ( A/49/13 :تانثيقالو باين الو سالمة واألمن يف  رشوع حتديث معايري ا يعن  ل يةومم   )ل احلا
رشة ( A/49/16و نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربfمج واملزيا يات اليت تقدمت هبا  تو عملخص ا م ل ن جل ص ل
مترب 16إىل  12 من(  ))2011سب 

ند  يجي  من جدول األعامل22لبا تقومي �سرتا تتجدات برfمج ا ل  مسـ

يات وسائر ا لها يةمجلع نئات ا  لكها :ملعي

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

رشة  (A/49/16 :ةثالويق نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربfمج واملزيا يات الصادرة عن  تو عملخص ا م ل ن جل ص  16 إىل 12(ل
 ))2011سبمترب 

يق والرقابة اإلدارية تد قا  ل

ند  بمراجعة  من جدول األعامل23لبا نة الو تصاصات  ي ا جل شاريةوخ   للرقابةسـتقÄمل است �

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ب( WO/GA/40/2 :ثالويقة نة الو تصاصات  يمراجعة ا جل شاريةوخ تقÄست �   ) للرقابةملسـ ا
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ند  سات اخلارÅ  من جدول األعامل24لبا يار مراجع ا حلا  خت

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  هالك :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

بو اخلارWO/GA/40/3 )Å :ةثالويق سات الو يني مراجع  ية  تحكمي ا ئة ا يتقرير  ح تع ن ل بي ملع   )ه

ند  يق اvاخيل  من جدول األعامل25لبا تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قا ل شع سـ  لل
 والرقابة اإلدارية

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

يق اvاخيل والرقابة اإلدارية (.WO/GA/40/4 Rev :ثالويقة تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قا ل شع سـ  )لل

ند  سات اخلارÅ  من جدول األعامل26لبا  حلتقرير مراجع ا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

رشية( WO/GA/40/15 :تانقثيالو ية للموارد ا بة املا يق يف املرا لبتد ل ق  )ق
رشة  (A/49/16و نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربfمج واملزيا يات الصادرة عن  تو عملخص ا م ل ن جل ص  إىل 12(ل

مترب 16  ))2011سب 

بÇان األقل منوا  لا

ند  بÇان   من جدول األعامل27لبا بول وبرfمج العمل لصاحل ا لإعالن ا  األقل منواسطن
 2020-2011للعقد 

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

بÇان األقل منوا للعقد ( A/49/17 :ثالويقة بول وبرfمج العمل لصاحل ا لإعالن ا  )2020-2011سطن
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بو  يجلان الو

ند  ية   من جدول األعامل28لبا ية وا ية  نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  الفكريةملع

ية "1" يات جدول أعامل ا يذ تو تعراض  منا ص لتسـ  تنف

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية الفكرية( .WO/GA/40/5 Rev :تانثيقالو ية وا ية  نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  )ملع
يذ( WO/GA/40/18و بو يف  ئات الو تلف  سامهة  تنفوصف  ي ي خم يات جدول همل نهيا من تو ص ما  يع

ية أعامل  )لتمنا

ند  ية حبق املؤلف واحلقوق اÌاورة  من جدول األعامل29لبا نة اvامئة ا نتقرير عن معل ا  ملعللج

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

نة اvامئة ا( WO/GA/40/6 :ثالويقة ملتقرير عن معل ا     )عنية حبق املؤلف واحلقوق اÌاورةللج

ند  برصي  من جدول األعامل30لبا سمعي ا شأن حامية األداء ا ية بعقد مؤمتر دبلومايس  لتو ل ب  ص

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

شأن حامية األد( WO/GA/40/11 :ثالويقة ية بعقد مؤمتر دبلومايس  بتو برصيص سمعي ا لاء ا     )ل

ند  ية   من جدول األعامل31لبا ية  ية اvوية ا نة احلكو تعلقة  سائل ا مللكبعض ا نم ل للج مل ملعمل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا  لث

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية الفكرية واملوارد ( WO/GA/40/7 :ثالويقة ية  ية اvوية ا نة احلكو تعلقة  سائل ا مللكبعض ا نم ل للج مل ملعمل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا  )لث
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ند  بو  من جدول األعامل32لبا ية مبعايري الو نة ا يا ن  ملعللج

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تعلقة ( WO/GA/40/17 :يقةثالو سائل ا ملبعض ا بومل ية مبعايري الو نة ا ي ن  )ملعللج

ند  بو األخرى  من جدول األعامل33لبا ية عن جلان الو يتقارير إعال  م

ية بقانون الرباءات "1" نة اvامئة ا نا  ؛ملعللج

ية بو "2" نة اvامئة ا نا ية قانون ملعللج نا تجارية والرسوم والÔذج ا عالعالمات ا لص يةل ياfت اجلغرا فوا  ؛لب

ية إلنفاذ "3" شارية ا نة � نوا ت ملعللج  .س

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

بو األخرى( WO/GA/40/8 :ثالويقة ية عن جلان الو يتقارير إعال  )م

ية ية الفكرية العا ملخدمات ا  مللك

ند  شأن  نظام  من جدول األعامل34لبا تعاون  بمعاهدة ا  الرباءاتل

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع شأن مجعية احتاد  :له تعاون  بمعاهدة ا  الرباءاتل

ية احتاد  :ئالريس مجعريس  شأن ئ تعاون  بمعاهدة ا  الرباءاتل

شأن الرباءاتفريق العاملال( PCT/A/42/1 :الو|ئق تعاون  ب ملعاهدة ا  )تقرير اvورة الرابعة: ل
تعديالت املقرتحة ( PCT/A/42/2و يذية ملعاهدةلا شأن الرباءاتلتنفلالحئة ا تعاون  ب ا  )ل
شأن لأنظمة إدارة اجلودة لفائدة اإلدارات اvوية العامÄ يف ظل ( PCT/A/42/3و تعاون  بمعاهدة ا ل

 )الرباءات
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ند   نظام مدريد  من جدول األعامل35لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  مدريدمجعية احتاد  :له

ية  :ئالريس مجعريس   مدريداحتاد ئ

يط نظام مدريد( MM/A/44/1 :الو|ئق  )لتبسـاقرتاحات 
يذ املادة ( MM/A/44/2و تعراض  تنفا يا(9سـ يل ) ب)(1)(ن| شأن ا سجمن بروتوكول اتفاق مدريد  لتب

 )اvويل للعالمات
سلع واخلدمات( MM/A/44/3و شأن ا ياfت نظام مدريد  لقاعدة  ب  )تقرير مرحيل: ب
يا املعلومات بر (MM/A/44/4و نولو جfمج حتديث  يل اvويلتك شأن ا سجنظايم مدريد والهاي  ب : لتل

 )تقرير مرحيل

ند   الهاينظام   من جدول األعامل36لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  الهايمجعية احتاد  :له

 الهايمجعية احتاد ئريس  :ئالريس

تان تعلقة ( H/A/30/1 :ثيقالو سائل ا لبعض ا مل نظام الهايمل  )لتطور القانوين 
يل اvويل( H/A/30/2و شأن ا نظايم مدريد والهاي  يا املعلومات  نولو سجبرfمج حتديث  ب لتل ج : تك

 )تقرير مرحيل

ند   لشـبونةنظام   من جدول األعامل37لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لشـبونةمجعية احتاد  :له

 لشـبونةمجعية احتاد ئريس  :ئالريس

تان تعديالت املقرتحة ( LI/A/27/1 :ثيقالو يذيلا بونةةلتنفلالحئة ا نظام  شـ   )لل
بونة( LI/A/27/2و تعراض نظام  شـا  )لسـ

ند  ب  من جدول األعامل38لبا تحكمي والوساطة، إلضافة إىل أسامءويمركز الو  لل 
 احلقول عىل اإلنرتنت

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 العامةمجلعية ائريس  :ئالريس

ب( WO/GA/40/9 :ثالويقة تحكمي والوساطة، إلضافة إىل أسامء احلقول عىل اإلنرتنتويمركز الو  )لل 
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 مجعيات أخرى

ند  تفق علهيا يف املؤمتر اvبلومايس املعين   من جدول األعامل39لبا ياfت ا تعاون يف إطار ا ملا ب لل
 مبعاهدة قانون الرباءات

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

ية العامةئريس  :ئالريس  مجلعا

تفق علهيا يف املؤمتر اvبلومايس املعين مبعاهدة ( WO/GA/40/10 :ثالويقة ياfت ا تعاون يف إطار ا ملا ب لل
 )قانون الرباءات

ند  نغافورة  من جدول األعامل40لبا سـية معاهدة   مجع

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع نغافور :له سـية معاهدة   ةمجع

نغافورةئريس  :ئالريس سـية معاهدة   مجع

شأن قانون العالمات( STLT/A/3/1 :تانثيقالو نغافورة  يذ معاهدة  ساعدة عىل  با سـ  )تنفمل
ية رمق ( STLT/A/3/2و منوذ جتعديل �سـ¤رة اvوية ا ل  )1ل

 شؤون املوظفني

ند  تني   من جدول األعامل41لبا ثة اvورة �(لسـاع¤د تقرير اvورة الرابعة وا ثا ية ا لنا ل ئ سـتث
رشين يق) لعوا بو  سـنة الو ي  للتنللج

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع يق :له بو  سـنة الو ي  للتنجل

يقئريس  :ئالريس سـنة ا  لتنجل

رشين(اvورة تقرير مرشوع ( .WO/CC/65/3 Rev :ثالويقة ثة وا ثا ية ا نا لعاvورة � ل ل ئ ثت بو ) سـ ينة الو للج
 )للتنسـيق

ند  رشية  من جدول األعامل42لبا نوي عن املوارد ا تقرير ا با سـ لل  ل

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع يق :له بو  سـنة الو ي  للتنجل

يقئريس  :ئالريس سـنة ا  لتنجل

نوي ( WO/CC/65/1 :ثالويقة تقرير ا سـا رشيةلل  )لبعن املوارد ا
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ند  يق اvاخيل والرقابة اإلدارية  من جدول األعامل43لبا تد بة ا قيني مدير  ل شع  تع

يات وسائ يةمجلعا ئات ا نر ا ملعي يق :له بو  سـنة الو ي  للتنجل

يقئريس  :ئالريس سـنة ا  لتنجل

يق اvاخيل والرقابة اإلدارية( WO/CC/65/2 :ثالويقة تد بة ا قيني مدير  ل شع  )تع

تام اvورات  ختا

ند  ية  من جدول األعامل44لبا ئة رئا تقارير الفردية للك  تقرير العام وا سـاع¤د ا ي ل  هل

ئات ا يات وسائر ا يا  لكها :ملعنيةلهمجلع

ية :ئالريس يس ا ية العامة، ور تقرير العام وتقرير ا بة إىل ا ية العامة  مجلعريس ا مجلع ل سـ ئمجلع  لنئ
بة إىل  ية  ئة ا سـأو ا ن ني ملع له تقاريرلك واحد من ل   األخرىلا

تقارير :ئقالو| لرشوعات ا  م

ند  تام   من جدول األعامل45لبا  اvوراتختا

ي ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :ةله

ية العامة :ئالريس مجلعريس ا  ئ
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