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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي توبر 9: لا  2012 كأ

 
 

   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  اخلمسونسلسلة االجتماعات 
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012ك أ

 
 

   املوحد واملفصلجدول األعمال
يات متدته ا مجلعاذلي ا  ع



A/50/1  

2 

 

 مقدمة

يات وسا .1 نود جداول أعامل ا مجلعتضمن هذه الويقة  ب ث رشين ت ئات ا لعئر ا الوارد ذكرها يف (لهي
ندا واحدا ) .A/50/INF/1 Rev ثالويقة ئة واحدة شلك  ية أو  سأةل تعين أكرث من  ببطريقة موحدة، أي أن لك  ت ي مجع هم

نود جدول األعامل  .بمن 

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

ئا "1" يات وسائر ا يا ية،لهمجلع  ملعنت ا

بو42 وفقا للامدة(ئوالريس  "2" نظام ادلاخيل العام للو ي من ا  ،)ل

تحضريية، إن وجدت "3" لوالويقة أو الواثئق ا  .ث

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

توبر 1 ثالانني ثالاثءكأ توبر2 ل وا نود من ك أ  5  إىل1 لبا

توبر3 األربعاء نود من ك أ  16  إىل6 لبا

يس توبر 4 مخلا نود من كأ  27  إىل17 لبا

توبر5 امجلعة نود من ك أ  36  إىل28 لبا

توبر8 ثالانني ند من جدول األعامل  ك أ تكامل أي  بخمصص يف حال عدم ا سـ َّ
توبر  5 يف تقاريركأ لومتكني األمانة من إعداد ا  ل

ثالاثء توبر9 لا ندان ك أ  38 و37 لبا

 

ساعة. ن اجلدول الزمين الوارد أعاله مؤقتوجتدر اإلشارة إىل أ باح من ا سة ا تعقد  لو لص جل سة 13:00  إىل10:00 سـ جل و
ساعة هر من ا لبعد ا ية . 18:00  إىل15:00 لظ سا سة  سب احلاجة  نظم  ئو م جل ح َّ ساعة(ست من ) 21:30  إىل19:30 لمن ا

يوم ناوها يف ذكل ا نود املقرر  شة ا نا تام  لأجل ا ت ب ق لت ّم ل  .خ

تفات  نقاش يف أي يوم ما بنيهإىل أنلويرىج الا نود جدول األعامل  ند من  لل من املمكن طرح أي  ب توبر 1 ب  كأ
توبر 9و بو2012 كأ نظام ادلاخيل العام للو ي، بقرار من الريس ووفقا  لل  .ئ



A/50/1  

3 

 

نود جدول األعامل بقامئة 
 

تاح ادلورات .1  فتا

تخاب أعضاء املاكتب .2  نا

 اعامتد جدول األعامل .3

 تقرير املدير العام .4

  عامةبياانت .5

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

بني .6 قبول املرا  ق

ية احتاد ابريس 2013 مرشوعات جداول أعامل دورات .7 بو و بو ومؤمتر الو ية العامة للو مجع العادية  ي ي للجمع
ية   برن احتاد مجعو

تعراض املايل سـأداء الربانمج والا
 

 2011-2010 للفرتةتقرير أداء الربانمج  .8

ية لع .9 ياانت املا لا   وحاةل دفع الاشرتااكت2011 املب

ية .10 يا تخدام األموال الا طحاةل ا ت  حسـ

تعراض املايل لعام .11 يذ تدابري رفع  مرحيل، وتقرير2012 سـالا شأن  تنف  تلكفةب يث ا ية من  لالفعا  حل

ية للفرتة .12  2011-2010 لتقرير اإلدارة املا

ساابت اخلاريج .13  حلتقارير مراجع ا

هامل تتعدياللا .14 تهي عىل نظام الوالقرتح إدخا  حئبو املايل وال

بو .15 تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة يف الو متويل عىل األجل الطويل  يا لل  ل

رشوعات الكربى ية عن ا ملتقارير مر حل
 

ية  هنايئتقرير مرحيل .16 ته واملعايري احملا نظام املايل اجلديد وال ثال  ية إلرساء الا يذ الوحدات املعلوما ب عن  سنف حئ لل ت مت ت
 لادلوية للقطاع العام

يذ تقرير .17 تاكملنظامتنف مرحيل عن  يةل م شامل و سـيط للموارد املؤ ستخط  ل

ناء اجلديد .18 رشوع ا لبتقرير مرحيل عن   م
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رشوع قاعة املؤمترات .19   اجلديدةمتقرير مرحيل عن 

ية .20 بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  لتقرير مرحيل عن  ي ل محت  م

يذ .21 يتنفتقرير مرحيل عن  تقومي الاسرتا ت برانمج ا بوجيل  ي يف الو

يق والرقابة اإلدارية تد قا ل
 

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية .22 تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قا ل شع سـ  لل

تقةل للرقابةمراجعة .23 شارية ا نة الا تصاصات ا سـ ا ت ملللج س يالرقابةميثاق  وخ تصاصات مراجع خل ادلا خة وا
ساابت  اخلاريج حلا

بو  لويةوضع القواعد واملعايري ادل وإطار يجلان الو

يةل  .24 برصيبيجني مؤمتر حصتقرير عن  سمعي ا لادلبلومايس املعين حبامية األداء ا  ل

ية الفكرية .25 ية وا ية اب 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 اجملاورة .26 نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا  ملعللج

تعلقة اب .27 سائل ا ملبعض ا يدية والفوللكورمل ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلنة احلكو ث ن ل لللج مللكملع  م

بو األخرى .28  :يتقارير عن جلان الو

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

ياان "2" ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا با ع لص ل ن لللج ية؛ملع  فت اجلغرا

بو؛ "3" ية مبعايري الو نة ا يا ن  ملعللج
شارية لإلنفاذ "4" نة الا تا  سللج

ية ية الفكرية العا ملخدمات ا مللك
 

شأن الرباءات .29 تعاون  بنظام معاهدة ا  ل

 نظام مدريد .30

 نظام الهاي .31

بونة .32  لشـنظام 

تحكمي والوساطة،  .33 بو  للمركز الو   عىل اإلنرتنت أسامء احلقولمبا يف ذكلي
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 مجعيات أخرى

نغافورة .34 سـية معاهدة   مجع

 شؤون املوظفني

رشية .35 شأن املوارد ا نوي  تقرير ا لبا ب سـ  لل

ته .36  حئمراجعة نظام املوظفني وال

تام ادلورات ختا
 

ية .37 ئة رئا تقرير العام وتقارير لك  سـاعامتد ا ي  هل

تام ادلورات .38  ختا
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 لّد واملفصّاملوح جدول األعامل

ند  تاح ادلورات  من جدول األعامل1لبا  فتا

يات و يةمجلعا ئات ا نسائر ا ملعي  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تان  )معلومات عامة( .A/50/INF/1 Rev :ثيقالو
سائل اإلصالح  (A/50/INF/5و بو ووضع  محاالت الانضامم إىل املعاهدات اليت تديرها الو ي

توري يف  مترب 21سـادل  )2012سب 

ند  تخاب أعضاء املاكتب من جدول األعامل 2لبا  نا

ي يةمجلعا ئات ا نات وسائر ا ملعي ت :له يق وا بو  ننة الو سـ ي للججل تاللتن يذ ين ا  )3 (ن الحتادي ابريس وبرنالتنف

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تخاب أعضاء املاكتب( .A/50/INF/4 Rev :ثالويقة  )نا

ند   اعامتد جدول األعامل  من جدول األعامل3لبا

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

 ثهذه الويقة :ثالويقة

ند   تقرير املدير العام  من جدول األعامل4لبا

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

 ال يشء :ثالويقة

ند   بياانت عامة  من جدول األعامل5لبا

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

 ية العامةمجلعائريس  :ئالريس

 ال يشء :ثالويقة
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ية سائل املؤ ية وا ئات الرئا سـا مل سـ سي  له

ند  بني  من جدول األعامل6لبا قبول املرا  ق

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

بني( A/50/2 :ثالويقة قبول املرا  )ق

ند  مرشوعات جداول أعامل دورات  من جدول األعامل7لبا
ية العامة  الع2013  للجمعادية 

ية احتاد برن ية احتاد ابريس و بو و بو ومؤمتر الو مجعللو مجع ي  ي

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

ية العامةئريس  :ئالريس  مجلعا

بو 2013مرشوعات جداول أعامل دورات  (A/50/3 :ثالويقة بو ومؤمتر الو ية العامة للو ي العادية  ي للجمع
ية احتاد ابريس و مجو  )عية احتاد برنمجع

تعراض املايل  سـأداء الربانمج والا

ند   2011-2010 تقرير أداء الربانمج للفرتة  من جدول األعامل8لبا

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

 )2011-2010 تقرير أداء الربانمج للفرتة( A/50/4 :الواثئق
 )2011-2010 انمج للفرتةتقرير أداء الرب( .A/50/4 Addو
شأن تقرير أداء الربانمج( A/50/5و يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يت  بتقرير ا ل قشع لب  لتث

 )2011-2010 للفرتة
ية و  القراراتملخص( A/50/14و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نا جل ص تاسعة يف دورهتال ل ا

مترب14  إىل10 من(عرشة   ))2012 سب 
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ند ية لعام  من جدول األعامل9 لبا ياانت املا لا لب
  وحاةل دفع الاشرتااكت2011 

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية( WO/GA/41/1 :الواثئق ياانت املا لا  )2011 لعام لب
سديد الاشرتااكت يف  (WO/GA/41/2و  )2012ن يويو 30توضع 
سديد( WO/GA/41/3و  )2012سبمترب  10 الاشرتااكت يف توضع 
ية و  القراراتملخص( A/50/14و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نا جل ص تاسعة يف دورهتال ل ا

مترب14  إىل10 من(عرشة   ))2012 سب 

ند  ية  من جدول األعامل10لبا يا تخدام األموال الا طحاةل ا ت  حسـ

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

 مجلعية العامةائريس  :ئلريسا

ية( A/50/6 :تانثيقالو يا تخدام األموال الا طوضع ا ت  )حسـ
ية و  القراراتملخص( A/50/14و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نا جل ص تاسعة يف دورهتال ل ا

مترب14  إىل10 من(عرشة   ))2012 سب 

ند  تعراض املايل لعام  من جدول األعامل11لبا سـالا
يذ تدابري مرحيل ير ، وتقر2012  تنفشأن  ب

تلكفة يث ا ية من  لرفع الفعا  حل

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تعراض املايل لعام( A/50/7 :تانثيقالو يث  مرحيل، وتقرير2012 سـالا ية من  يذ تدابري رفع الفعا شأن  ح  لنف تب
تلكفة  )لا

توو  القراراتملخص( A/50/14و ية لا نة الربانمج واملزيا نيات الصادرة عن  جل تاسعة يف دورهتاص ل ا
مترب14  إىل10 من(عرشة   ))2012 سب 

ند  ية للفرتة  من جدول األعامل12لبا لتقرير اإلدارة املا
 2010-2011 

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية للفرتة تقرير اإلدارة( .A/50/8 Rev :الواثئق   )2011-2010ل املا
تقرير( .A/50/8 Corrو ية للفرتة لتصويب    )2011-2010ل اإلدارة املا
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تقرير( A/50/8 Corr. 2و ية للفرتة لتصويب    )2011-2010ل اإلدارة املا
تقرير( A/50/8 Corr.3و ية للفرتة لتصويب    )2011-2010ل اإلدارة املا
يات الو  القراراتملخص( A/50/14و تو صا ية ل نة الربانمج واملزيا نصادرة عن  تاسعة يف دورهتاجل ل ا

مترب14  إىل10 من(عرشة   ))2012 سب 

ند  ساابت اخلاريج  من جدول األعامل13لبا  حلتقارير مراجع ا

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

  مجلعية العامةائريس  :ئالريس

سااب( WO/GA/41/4 :الواثئق يق يف: ت اخلاريجحلتقرير مراجع ا ية لعام قتد ياانت املا لا  )2011 لب
تقرير( .WO/GA/41/4 Corrو ساابت اخلاريجلتصويب  يق يف: حل مراجع ا ية  قتد ياانت املا لا لب

 )2011 لعام
ساب ( WO/GA/41/5و تحدة ادلويل  بو يف مركز األمم ا شاركة الو ية  بة املا يق يف املرا للحتد مل ي مل ل ق ق

 )اإللكرتوين
تدابري ( WO/GA/41/6و ناء و رشوعات ا ية  بة املا ساابت اخلاريج يف املرا يق مراجع ا للتد ب ل لحل مل ق ق

باين ية يف ا ملاأل  )من
تاكمةل للمعلومات ( WO/GA/41/7و يذ نظام اإلدارة ا رشوع  يق املعلومايت يف  تد ملا نفل تق م
 ))AIMS نظام(
يو  القراراتملخص( A/50/14و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نا جل ص تاسعة يف دورهتاة ل ل ا

مترب14  إىل10 من(عرشة   ))2012 سب 

ند  تهاهلقرتح إدخاامل تعديالتلا  من جدول األعامل14لبا بو املايل وال حئ عىل نظام الو  ي

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تعديال( WO/GA/41/8 :تانثيقالو تههالإدخا املقرتح تلا بو املايل وال حئ عىل نظام الو  )ي
تاسعة و  القراراتملخص (A/50/14و ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو لا ن جل ص ل

مترب 14 إىل 10 من(عرشة   ))2012سب 

ند  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة   من جدول األعامل51لبا متويل عىل األجل الطويل  للا ل
بو يف  يالو

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس
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بو( A/50/16 :تانثيقالو تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة يف الو متويل عىل األجل الطويل  يا لل  )ل
تاسعة و  القراراتملخص (A/50/14و ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو لا ن جل ص ل

مترب 14 إىل 10 من(عرشة   ))2012سب 

رشوعات الكربى ية عن ا ملتقارير مر  حل

ند  ية إلرساء   من جدول األعامل61لبا يذ الوحدات املعلوما تتقرير مرحيل هنايئ عن  تنف
ية ادلوية  ته واملعايري احملا نظام املايل اجلديد وال ثال  لالا س حئ لل بت م

 للقطاع العام

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

 مجلعية العامةايس ئر :ئالريس

نظام املايل اجلديد ( A/50/9 :تانثيقالو ثال  ية إلرساء الا يذ الوحدات املعلوما للتقرير مرحيل هنايئ عن  ت مت نفت
ية ادلوية للقطاع العام ته واملعايري احملا لوال  )سبحئ

تاسو  القراراتملخص( A/50/14و ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو لا ن جل ص عة ل
مترب 14 إىل 10 من(عرشة   ))2012سب 

ند  يذ نظام  من جدول األعامل17لبا تاكملتنفتقرير مرحيل عن  يط للموارد م شامل و لتخط ا
ية  سسـاملؤ

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تان يط( A/50/10 :ثيقالو تاكمل ا يذ نظام شامل و لتخطتقرير مرحيل عن  م يةتنف  )سسـ للموارد املؤ

تاسعة و  القراراتملخص( A/50/14و ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو لا ن جل ص ل
مترب 14 إىل 10 من(عرشة   ))2012سب 

ند  ناء اجلديد  من جدول األعامل81لبا رشوع ا بتقرير مرحيل عن   لم

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

 ة العامةمجلعيائريس  :ئالريس

ناء اجلديد( A/50/11 :الواثئق رشوع ا لبتقرير مرحيل عن    )م
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة( A/50/17و ناء اجلديد و رشوع ا متقرير مرحيل حمدث عن  لبم َّ( 
ية يف دورهتا و  القراراتملخص( A/50/14و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نا جل ص ل

تاسعة  ))2012مترب سب 14 إىل 10 من(عرشة  لا
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ند  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  من جدول األعامل91لبا  متقرير مرحيل عن 

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة( A/50/12 :الواثئق  )متقرير مرحيل عن 
ناء اجل( A/50/17و رشوع ا لبتقرير مرحيل حمدث عن  م رشوع قاعة املؤمترات اجلديدةَّ  )مديد و
تاسعة و  القراراتملخص( A/50/14و ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو لا ن جل ص ل

مترب 14 إىل 10 من(عرشة   ))2012سب 

ند  سالمة واألمن يف   من جدول األعامل20لبا سني معايري ا رشوع  لتقرير مرحيل عن  حت م
ية بو احلا لباين الو ي  م

يةا ئات ا نيات وسائر ا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية( A/50/13 :تانثيقالو بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  لتقرير مرحيل عن  ي ل محت   )م
تاسعة و  القراراتملخص( A/50/14و ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو لا ن جل ص ل

مترب 14 إىل 10 من(عرشة   ))2012سب 

ند  يذ  من جدول األعامل12لبا يجيتنفتقرير مرحيل عن  تقومي الاسرتا ت برانمج ا بول  ي يف الو

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

بو( A/50/15 :تانثيقالو يجي يف الو تقومي الاسرتا يذ برانمج ا يتقرير مرحيل عن  ت ل   )تنف
تاسعة و  القراراتملخص( A/50/14و ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو لا ن جل ص ل

مترب 14 إىل 10 من(عرشة   ))2012سب 

يق والرقابة اإلدارية تد قا  ل

ند  يق ادلاخيل والرقابة   من جدول األعامل22لبا تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قا ل شع سـ لل
 اإلدارية

ئا يات وسائر ا يا يةلهمجلع ية العامة :ملعنت ا  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية( WO/GA/41/9 :قةثالوي تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قا ل شع سـ  )لل
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ند  ثاق   من جدول األعامل32لبا تقةل للرقابة و شارية ا نة الا تصاصات ا يمراجعة ا سـ ت مللج ملس خ
تصاصات مر ية وا خالرقابة ادلا ساابت اخلاريجخل  حلاجع ا

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تان تصاصات مراجع  تاقرتاحا( .WO/GA/41/10 Rev :ثيقالو بو وا ية يف الو ثاق الرقابة ادلا خيح  ينق خل مي لت
ساابت اخلاريج ثو حلا تقةل للرقابة و شارية ا نة الا تصاصات ا يا سـ ت مللج ملس يق ادلاخيلخ تد قاق ا  )ل

تاسعة و  القراراتملخص( A/50/14و ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو لا ن جل ص ل
مترب 14 إىل 10 من(عرشة   ))2012سب 

بو وإطار وضع القواعد واملعايري ادلوية لجلان الو  ي

ند  يةل مؤمتر  من جدول األعامل42لبا يجنيحصتقرير عن  ين حبامية األداء  ادلبلومايس املعب 
برصي سمعي ا لا  ل

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

سمعي ( .WO/GA/41/11 Rev :ثالويقة يةل املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية األداء ا لتقرير عن  حص
برصي   )لا

ند  ية اب  من جدول األعامل52لبا نة ا منتقرير ا ن لتللج ية الفكريةملع  مللكية وا

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

تان ية الفكرية( WO/GA/41/12 :ثيقالو ية وا ية اب نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  )ملع
ئات الو( .WO/GA/41/13 Revو تلف  سامهة  يوصف  خم يات همل نهيا من تو يذ ما  صبو يف  يع تنفي

ية جدول أعامل  )لتمنا
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ند  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  من جدول األعامل26لبا نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا  ملعللج

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةللجتقرير عن معل ا( WO/GA/41/14 :ثالويقة  )ملعننة ادلامئة ا

ند  ية   من جدول األعامل27لبا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تعلقة اب 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

 عية العامةمجلائريس  :ئالريس

ية الفكرية ( WO/GA/41/15 :ثالويقة ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تعلقة اب سائل ا مللكبعض ا نم ل للج مل ملعمل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا  )لث

ند  بو األخرى  من جدول األعامل28لبا ية عن جلان الو يتقارير إعال  م

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تان بو األخرى (WO/GA/41/16 :ثيقالو ية عن جلان الو يتقارير إعال  )م
بو األخرىإضافة إىل (.WO/GA/41/16 Add و ية عن جلان الو يتقارير إعال  )م

ية ية الفكرية العا ملخدمات ا   مللك

ند  شأن الرباءات  من جدول األعامل29لبا تعاون  بنظام معاهدة ا  ل

يةمجلا ئات ا نيات وسائر ا ي ملعع شأن الرباءاتمجعية احتاد  :له تعاون  بمعاهدة ا  ل

ية احتاد  :ئالريس مجعريس  شأن الرباءاتئ تعاون  بمعاهدة ا  ل

شأن الرباءات (PCT/A/43/1 :الواثئق تعاون  بالفريق العامل ملعاهدة ا سة: ل  )متقرير ادلورة اخلا
 )لارات ادلويةلفائدة اإلدأنظمة إدارة اجلودة ( PCT/A/43/2و
تعراض ( PCT/A/43/3و ييل لبحث انظام سـا  )ادلويللتمكا
شأن الرباءات( PCT/A/43/4و تعاون  يذية ملعاهدة ا ها عىل الالحئة ا تعديالت املقرتح إدخا با ل نفل  )لتل
ية ( .PCT/A/43/5 Revو نا ية ا ييل  هد الوطين ا عيني ا لص شـ للملكتع بحث ادلويل لملع للإدارة 

يدي ادلو شأن الرباءات مبوجب يللمتهوالفحص ا تعاون  بمعاهدة ا  )ل
شأن الرباءات الحتاد الهاي (PCT/A/43/6و تعاون  نوح من احتاد معاهدة ا بقرض  ل  )مم
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ند   نظام مدريد  من جدول األعامل30لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  مجعية احتاد مدريد :له

ية  :ئالريس مجعريس   احتاد مدريدئ

تعد( MM/A/45/1 :الواثئق ها عىل لا شرتكة بني اتفاق وبروتوكول ليالت املقرتح إدخا يذية ا ملالالحئة ا لتنف
يل ادلويل للعالمات مدريد سجشأن ا  )لتب

ياانت نظام مدريد( MM/A/45/2و شأنبقاعدة  سلع واخلدمات ب   )تقرير مرحيل: لا
يا املعلومات ( MM/A/45/3و نولو جبرانمج حتديث  يل ادلويل(تك ): للتسجنظام مدريد 

 )مرحيل رتقري
ية احتاد مدريد( MM/A/45/4و شأن الرتجامت اليت تطلهبا  تعراض الاقرتاح  مجعا ب  )سـ

ند   نظام الهاي  من جدول األعامل13لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  مجعية احتاد الهاي :له

 مجعية احتاد الهايئريس  :ئالريس

يا املعلومات ( H/A/31/1 :ثالويقة نولو جبرانمج حتديث   )تقرير مرحيل: لتسجيل ادلويلل الهايم نظا(تك

ند  بونة  من جدول األعامل23لبا  لشـنظام 

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع بونة :له شـية احتاد   لمجع

بونةئريس  :ئالريس شـية احتاد   لمجع

تعراض ( LI/A/28/1 :ةثالويق بونةسـا  )لشـنظام 

ند  تحكمي والوساطة، ابإل  من جدول األعامل33لبا بو  للمركز الو  ضافة إىل أسامءي
 احلقول عىل اإلنرتنت

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

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تحكمي والوساطة، ابإلضافة إىل أسامء احلقول ( WO/GA/41/17 Rev.2 :ثالويقة بو  للمركز الو ي
 )اإلنرتنت عىل
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 مجعيات أخرى

ند  نغافورةمجعية معاه  من جدول األعامل34لبا  سـدة 

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع نغافورة :له سـية معاهدة   مجع

نغافورةئريس  :ئالريس سـية معاهدة   مجع

ية رمق ( STLT/A/4/1 :ةثالويق منوذ جتعديل الاسـامترة ادلوية ا ل شأن قانون العالمات1ل نغافورة  ب ملعاهدة   )سـ

 شؤون املوظفني

ند  نوي عن  من جدول األعامل35لبا تقرير ا سـا رشيةلل  لب املوارد ا

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

يقئريس  :ئالريس سـنة ا  لتنجل

رشية( WO/CC/66/1 :ثالويقة نوي عن املوارد ا تقرير ا لبا سـ  )لل
رشيةلتصويب (.WO/CC/66/1 Corr و نوي عن املوارد ا لبتقرير ا سـ  )لل

ند  تهمراجعة نظام املوظفني  من جدول األعامل36لبا  حئ وال

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

يقئريس  :ئالريس سـنة ا  لتنجل

ته( WO/CC/66/2 :ثالويقة  )حئمراجعة نظام املوظفني وال

تام ادلورات  ختا

ند  ية  من جدول األعامل37لبا ئة رئا تقارير الفردية للك  تقرير العام وا سـاعامتد ا ي ل  هل

ئات  يات وسائر ا يا يةلهمجلع  لكها :ملعنا

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

تقارير :ئقالواث لرشوعات ا  م
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ند  تام   من جدول األعامل38لبا  ادلوراتختا

ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :يةله

ية العامة :ئالريس مجلعريس ا  ئ

 ال يشء :ثالويقة

 ]ثهناية الويقة[


