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   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  اخلمسونسلسلة االجتماعات 
توبر 9999 إىل  إىل  إىل  إىل 1111ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من  توبر  أ توبر  أ توبر  أ     2012201220122012كككك أ

 
 العادية للجمعية العامة للويبو ومؤمتر الويبو ومجعية احتاد 2013مشروعات جداول أعمال دورات 

   باريس ومجعية احتاد برن
 مذكرة من املدير العام 

ية الو .1 ينص اتفا يق "بو عىل أن قت نة ا سـتقوم  رشوع جدولبإعداد… لتنجل ية العامة م  رشوع ]و[… مجلع أعامل ا م 
ية ريس )). 3(8املادة " (…جدول أعامل املؤمتر  قونص اتفا هومل(ت تو كويقة ا سـ يذية "ىل أن ع) ث نة ا لتنفتقوم ا  بإعداد… للج

مجلرشوع جدول أعامل ا ية برن تونص)). أ)(6(14املادة " (…عية م يذية "ىل أن ع) ريسة ثويق(ق اتفا نة ا لتنفتقوم ا … للج
ية  بإعداد مجلعرشوع جدول أعامل ا  )).أ)(6(23 املادة" (…م

ييت احتاد ريس واحتاد برن .2 بو و بو ومؤمتر الو ية العامة للو  aب نعقد اdورات العادية ا مجعو ي ي للجمع ملقس يا،ت بد  ،ً ئ  يف م
مترب إىل 23الفرتة من  توبر 2سب  نود . 2013ك أ شأن ا هذه الويقة اقرتاحات  ثالث والرابع  ثاين وا بوترد يف املرفقات األول وا ب ث ل لل ل

رشوعات جداول أعامل اdورات املذكورة بغي عىل األقل إدراzا يف  ماليت  نود ويأيت �قرتاح الرايم إىل إدرا. ين لبج ت� ا
ملوفقا لألحاكم ا ية ريس نطبقة ً بو واتفا ية الو قمن اتفا هومل(يق تو كويقة ا سـ ية برن ) ث ًأو وفقا لقرارات سابقة ) ثويقة ريس(قواتفا

ية ئات الرئا سـاختذهتا بعض ا رشوعات جداول األعامل إذا سـوجتدر اإلشارة إىل أن املدير العام . لهي ية يف  نودا إضا ميدرج  ف ً ب
تضت الظروف ذ�  .قا

نود املقرتح إدروسرتد  .3 ئات اليت لبا بو وسائر ا يات اdول األعضاء يف الو رشوعات جداول أعامل  ياzا يف  ي لهمجع م
رشوع جدول أعامل موحد و، 2013 عاميف سـتجمتع يف دورات عادية  مكام جرت العادة، يف   .رشوحم

يق مدعوة إىل اع�د  .4 بو  نة الو سـإن  ي للتنجل
يذية الحتاد  نة ا ثاين؛ وا لتنفاملرفقني األول وا للج ل

نة  ثالث؛ وا للجريس مدعوة إىل اع�د املرفق ا ل
يذية الحتاد برن مدعوة إىل اع�د املرفق الرابع  لتنفا

 ]تيل ذ� املرفقات[
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ANNEX I 

ألولا قاملرف  
 

رشوع جدول أعامل منود مقرتحة إلدراzا يف   ب
نة اdورة   2013لسـالعادية 

بو يية العامة للو  للجمع

 

ية العامة تب ا تخاب أعضاء  مجلعا  مكن

يان املايل املؤقت 2012  لعامتقرير عن أداء الرب¢مج تأخرة2012 لعاملب؛ وا  مل؛ و�شرتااكت ا

ية ل  2015-2014فرتة لنالرب¢مج واملزيا

بو   يتقرير عن جلان الو

بني قبول املرا  ق

ثا[  ]ينلييل ذ� املرفق ا
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ANNEX II 

ثايناملر لفق ا  
 

رشوع جدول أعامل منود مقرتحة إلدراzا يف   ب
نة   2013لسـاdورة العادية 

بوا ملؤمتر  يلو

 

تب  تخاب أعضاء  مكا  املؤمترن

يان املايل املؤقت 2012  لعامتقرير عن أداء الرب¢مج تأخرة2012 لعاملب؛ وا  مل؛ و�شرتااكت ا

ية ل  2015-2014فرتة لنالرب¢مج واملزيا

بني قبول املرا  ق

يقنا بو  نة الو سـتخاب أعضاء  ي  للتنجل

ثالث[  ]لييل ذ� املرفق ا
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ANNEX III 

ثالث لاملرفق ا  
 

رشوع جدول أعامل منود مقرتحة إلدراzا يف   ب
نة   2013لسـاdورة العادية 

 مجلعية احتاد ريس

 

ية  تب ا تخاب أعضاء  مجلعا  مكن

يان املايل املؤقت 2012  لعامتقرير عن أداء الرب¢مج تأخ2012 لعاملب؛ وا  رةمل؛ و�شرتااكت ا

ية ل  2015-2014فرتة لنالرب¢مج واملزيا

بني قبول املرا  ق

ية يذية  نة ا تخاب أعضاء ا للجمعا للج  لتنفن

 ]ييل ذ� املرفق الرابع[
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ANNEX IV 

 املرفق الرابع
 

رشوع جدول أعامل منود مقرتحة إلدراzا يف   ب
نة   2013لسـاdورة العادية 

 مجلعية احتاد برن

 

ية تب ا تخاب أعضاء  مجلعا  مكن

يان املايل املؤقت 2012 م لعاتقرير عن أداء الرب¢مج تأخرة2012 لعاملب؛ وا  مل؛ و�شرتااكت ا

ية ل  2015-2014فرتة لنالرب¢مج واملزيا

بني قبول املرا  ق

ية يذية  نة ا تخاب أعضاء ا للجمعا للج  لتنفن

 ]ثالويقةالرابع و املرفق هناية[

 

 


