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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
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ل مشروع جدول األعمال
ّ
د واملفص

ّ
 املوح

عدادمن   املدير العام اإ
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 مقدمة

)الوارد ذكرها يف العرشين مجلعيات وسائر الهيئات امرشوعات جداول أأعامل  تتضمن هذه الوثيقة بنود .1
 بندا واحدا ( بطريقة موحدة، أأي أأن لك مسأأةل تعين أأكرث من مجعية أأو هيئة واحدة تشّك .A/55/INF/1 Rev الوثيقة

 من بنود جدول الأعامل.

 الآتية: ولّك بند من بنود جدول الأعامل مفّصل. وترد حتت لك بند البياانت .2

 امجلعيات وسائر الهيئات املعنية، "1"

 من النظام ادلاخيل العام للويبو(، 42 والرئيس )وفقا للامدة "2"

ن وجدت. "3  والوثيقة أأو الواثئق التحضريية، اإ

 :مايم التاليةل املذكورة أأدانه يف الأ ومن املقرتح تناول بنود جدول الأعام .3

 أأكتوبر 5 الثنني
ىل  1لبنود من ا أأكتوبر 6والثالاثء   8اإ

 الأربعاء
ىل 10 البنود من أأكتوبر 7  18 اإ

 امخليس
ىل 19 البنود من أأكتوبر 8  23، عدا البند 271 اإ

 امجلعة
ىل  28من البنود و  23و 9 انالبند أأكتوبر 9  30اإ

 أأكتوبر 12الثنني 
ص يف حال عدم اس تكامل أأي بند من جدول الأعامل يف أأكتوبر 13والثالاثء  أأكتوبر  9 خمصَّ

عداد مرشوعات التقارير  ولمتكني الأمانة من اإ

 الأربعاء 
 32و 31البندان  أأكتوبر 14

ىل أأن اجلدول الزمين الوارد أأعاله مؤقت. وس تعقد جلسة الصباح من الساعة ىل 10:00 وجتدر الإشارة اإ وجلسة  13:00 اإ
ىل 15:00 بعد الظهر من الساعة م18:00 اإ ىل 19:00 حسب احلاجة جلسة مسائية )من الساعة . وستنظَّ ( من 21:30 اإ

 البنود املقّرر تناولها يف ذكل اليوم.مجيع أأجل اختتام مناقشة 

ىل أأن ، 2014أأكتوبر  14و  5 من املمكن طرح أأي بند من بنود جدول الأعامل للنقاش يف أأي يوم ما بني هويرىج الالتفات اإ
 للنظام ادلاخيل العام للويبو.ووفقا )الرؤساء( بقرار من الرئيس 

                                                
1

 من جدول الأعامل. 23من جدول الأعامل( مرة أأخرى بعد أأن تفرغ جلنة التنس يق من النظر يف البند  22احتاد لش بونة )البند قد جيمتع   
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 قامئة بنود جدول الأعامل

 افتتاح ادلورات .1

 انتخاب أأعضاء املكتب .2

 اعامتد جدول الأعامل .3

 تقرير املدير العام .4

 البياانت العامة .5

 الهيئات الرئاس ية واملسائل املؤسس ية

 قبول املراقبني .6

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية .7

 التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن نتنياللج و  تكوين جلنة الويبو للتنس يق .8

 تفاقاتاملوافقة عىل ا .9

 مسائل الربانمج واملزيانية والرقابة

 تقارير عن التدقيق والرقابة .10

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة "1"

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج "2"

 ةاخليدير شعبة الرقابة ادلتقرير م "3"

 جلنة الربانمج واملزيانيةعن تقرير  .11

طار   ادلويلالتقنني جلان الويبو واإ

 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةتقرير عن  .12

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن  .13

 اجلغرافية واملؤرشاتلجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية بعض املسائل املتعلقة ابل  .14

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممياملتعلقة سائل بعض امل  .15  ابدلعوة اإ

 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنيةعن قرير ت .16
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 ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكورابللجنة احلكومية ادلولية املعنية بعض املسائل املتعلقة  .17

 للجنة املعنية عمعايري الويبواببعض املسائل املتعلقة  .18

 خدمات امللكية الفكرية العاملية

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .19

 نظام مدريد .20

 نظام لهاي .21

 نظام لش بونة .22

ىل مجعية احتاد لش بون .23 نشاء صندوق رأأس مال عامل لحتاد لش بونةمشورة جلنة التنس يق اإ  ة حول اإ

نرتنتا يف ذكل عممركز الويبو للتحكمي والوساطة،  .24  أأسامء احلقول عىل الإ

 مجعيات ومعاهدات أأخرى

 معاهدة قانون الرباءات .25

 بشأأن قانون العالمات معاهدة س نغافورة .26

دارة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة .27  بعض املسائل املتعلقة ابإ

 املوظفني شؤون

 تقارير عن شؤون املوظفني .28

 تقرير عن املوارد البرشية "1"

 تقرير عن مكتب الأخالقيات "2"

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته .29

 تعيني رئيس وانئب رئيس جملس الويبو للطعون .30

 اختتام ادلورات

 التقاريراعامتد  .31

 اختتام ادلورات .32
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 لد واملفصّ املوحّ  جدول الأعامل

 افتتاح ادلورات جدول الأعامل من 1البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 )معلومات عامة( .A/55/INF/1 Rev :الوثيقة

 انتخاب أأعضاء املاكتب من جدول الأعامل 2البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 )أأعضاء املاكتب( A/55/INF/4 الوثيقة:

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل 3البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 (مرشوع جدول الأعامل املوّحد واملفّصل) A/55/1 Prov.4 :الواثئق
أأعامل مجعيات ادلول مرشوع جدول بشأأن الولمايت املتحدة الأمريكية اقرتاح ) A/55/10و

 يف الويبو( الأعضاء
ىل الاجامتع ) A/55/12و توصية من جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن دعوة الاحتادات املموةل ابلرسوم اإ

 (خالل سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو

 تقرير املدير العام من جدول الأعامل 4البند 

 لكها وسائر الهيئات املعنية:امجلعيات 

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 ل يشء الوثيقة:

 عامةالبياانت ال  من جدول الأعامل 5البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 ل يشء الوثيقة:
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 قبول املراقبني من جدول الأعامل 6البند 

 لكها ملعنية:امجلعيات وسائر الهيئات ا

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 )قبول املراقبني( A/55/2 الوثيقة:

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية من جدول الأعامل 7البند 

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 امجلعية العامةرئيس  الرئيس:

 (تكوين جلنة الربانمج واملزيانية) WO/GA/47/1 الوثيقة:

تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني لحتادي  من جدول الأعامل 8البند 
 ابريس وبرن

 (3مؤمتر الويبو واللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة التنفيذية لحتاد برن ) امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مؤمتر الويبورئيس  الرئيس:

 (الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرنتكوين جلنة ) A/55/3 الوثيقة:

 تفاقاتااملوافقة عىل  من جدول الأعامل 9البند 

 جلنة الويبو للتنس يق امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 جلنة الويبو للتنس يقرئيس  الرئيس:

 (اتفاقاتاملوافقة عىل ) WO/CC/71/1 :الوثيقة
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 تقارير عن التدقيق والرقابة من جدول الأعامل 10البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 (تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة) WO/GA/47/2 :الواثئق
 (تقرير مراجع احلساابت اخلاريج)A/55/9 و
 (التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية)WO/GA/47/4 و
 )القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية(A/55/4 و

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية من جدول الأعامل 11البند 

 الكّ  امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 (2016/17اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ) .A/55/5 Rev :الواثئق
 (2014 لعام تقرير أأداء الربانمج) A/56/6و
 (2014)التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية A/55/7 و
مترب  1وضع تسديد الاشرتااكت يف )A/55/8 و  (2015سب
 (تقرير مرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة)A/55/11 و
 )القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية( A/55/4و
فامي  حاديةالأ املزيانية فهم الولمايت املتحدة الأمريكية للنظام أأحادي الاشرتااكت و ) A/55/INF/10و

 (ونةيتعلق ابتفاق لش ب

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من جدول الأعامل 12البند 

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 (عنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةتقرير عن اللجنة ادلامئة امل ) WO/GA/47/5 :الوثيقة

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات من جدول الأعامل 13البند 

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

  مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 (اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير ) WO/GA/47/6 :الوثيقة
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للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية بعض املسائل املتعلقة اب من جدول الأعامل 14البند 
 والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية تقرير عن اللجنة ادلامئة ) WO/GA/47/7 :تانالوثيق 
 )واملؤرشات اجلغرافية

بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية ) WO/GA/47/10و
ىل امجلعية العامة: والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية  )للويبو اقرتاح الولمايت املتحدة الأمريكية اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة  من جدول الأعامل 15البند  مسائل تتعلق ابدلعوة اإ
 بشأأن قانون التصاممي

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد ) WO/GA/47/8 :الوثيقة معاهدة بشأأن مسائل تتعلق ابدلعوة اإ
 )التصاممي قانون

تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض  من جدول الأعامل 16البند 
 تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

منية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات  تقرير) WO/GA/47/9 :تانق ي الوث  عن اللجنة املعنية ابلت
منية  )جدول أأعامل الت

منية وامللكية الفكرية)WO/GA/47/11 و  (قرار بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلت

  



A/55/1 Prov.5 
9 
 

ابمللكية بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية  من جدول الأعامل 17البند 
 الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد ) WO/GA/47/12 :الواثئق
 )ارف التقليدية والفوللكورالوراثية واملع

حتويل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية )WO/GA/47/16 و
ىل جلنة دامئة ىل امجلعية العامة  :واملعارف التقليدية والفوللكور اإ فريقية اإ اقرتاح مقدم من اجملموعة الأ

 (2015 لعام
املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد بعض املسائل )WO/GA/47/17 و

ىل امجلعية العامة للويبوالوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور  (: اقرتاح الولمايت املتحدة الأمريكية اإ
ملوارد بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية وا)WO/GA/47/18 و

الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور: اقرتاح من الكريس الرسويل وكينيا وموزامبيق ونيوزيلندا 
ىل امجلعية العامة للويبو  (والرنوجي وسويرسا اإ

 بعض املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية عمعايري الويبو من جدول الأعامل 18البند 

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 )بعض املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية عمعايري الويبو) WO/GA/47/13 :الوثيقة

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من جدول الأعامل 19البند 

 مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 رئيس مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الرئيس:

 الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات(تقرير عن ) PCT/A/47/1 :الواثئق
 (ودةاخلاص ابجل الإدارات ادلوليةمعل ) PCT/A/47/2و
 (اس تعراض نظام البحث التمكييل ادلويل) PCT/A/47/3و
دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون التعديالت ) .PCT/A/47/4 Revو املقرتح اإ

 (الرباءات بشأأن
دخالها عىل توجهيات امجلعية خبصوص حتديد املبالغ ) .PCT/A/47/5 Revو التعديالت املقرتح اإ

 (املعادةل لبعض الرسوم
متهيدي  )تعيني معهد فيسغراد PCT/A/47/6و للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل واإدارة للفحص ال

 ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(



A/55/1 Prov.5 
10 
 

تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل واإدارة للفحص ) .PCT/A/47/6 Addو
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  متهيدي ادلويل يف اإ  (أأحدث املس تجدات -ال

تعديل اتفاق معل ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية اكإدارة للبحث ادلويل ) PCT/A/47/7و
متهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  (والفحص ال

ىل مجعية ) PCT/A/47/8و بعض املسائل املتعلقة ابحتاد لش بونة: اقرتاح الولمايت املتحدة الأمريكية اإ
 (بشأأن الرباءاتمعاهدة التعاون 

 نظام مدريد من جدول الأعامل 20البند 

 مجعية احتاد مدريد امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 احتاد مدريدرئيس مجعية  الرئيس:

نظام مدريد (برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات التقرير الهنايئ عن ) MM/A/49/1 :الواثئق
 ((ادلويل للتسجيل

 قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات(عن تقرير مرحيل ) MM/A/49/2و
دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول ) MM/A/49/3و التعديالت املقرتح اإ

 (مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
مريكية  بعض املسائل املتعلقة ابحتادي مدريد ولش بونة: اقرتاح الولمايت) MM/A/49/4و املتحدة الأ

ىل مجعية مدريد  (اإ

 نظام لهاي من جدول الأعامل 21البند 

 مجعية احتاد لهاي امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجعية احتاد لهايرئيس  الرئيس:

نظام لهاي (برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات التقرير الهنايئ عن ) H/A/34/1 :الوثيقة
 ((ادلويل لتسجيلل 

 نظام لش بونة من جدول الأعامل 22البند 

 مجعية احتاد لش بونة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجعية احتاد لش بونةرئيس  الرئيس:

املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية حصيةل ) LI/A/32/1 :الواثئق
 (ادلويلتسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد 

من الالحئة  23اقرتاح بشأأن حتديث جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة ) LI/A/32/2و
 (التنفيذية لتفاق لش بونة

 (خيارات من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة) LI/A/32/3و
نشاء صندوق رأأس مال عامل لحتاد لش بونةاقرتاح بشأأن ) LI/A/32/4و  (اإ
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نشاء  من جدول الأعامل 23البند  ىل مجعية احتاد لش بونة حول اإ مشورة جلنة التنس يق اإ
 صندوق رأأس مال عامل لحتاد لش بونة

 جلنة الويبو للتنس يق امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 لتنس يقالويبو ل جلنة رئيس  الرئيس:

ىل مجعية احتاد لش بونة حول ) WO/CC/71/6 :الوثيقة نشاء صندوق رأأس مال مشورة جلنة التنس يق اإ اإ
 (عامل لحتاد لش بونة

 احلقول عىل الإنرتنت أأسامء عما يف ذكلمركز الويبو للتحكمي والوساطة،  من جدول الأعامل 24البند 

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 أأسامء احلقول عىل الإنرتنت( عما يف ذكل)مركز الويبو للتحكمي والوساطة،  WO/GA/47/14 الوثيقة:

 معاهدة قانون الرباءات من جدول الأعامل 25البند 

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 رئيس امجلعية العامة الرئيس:

املؤمتر ادلبلومايس املعين التعاون بناء عىل البياانت املتفق علهيا يف ) WO/GA/47/15 الوثيقة:
 )قانون الرباءات عمعاهدة

 س نغافورة بشأأن قانون العالماتمعاهدة  من جدول الأعامل 26البند 

 معاهدة س نغافورةمجعية  امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 معاهدة س نغافورةرئيس مجعية  الرئيس:

 )بشأأن قانون العالماتاملساعدة عىل تنفيذ معاهدة س نغافورة ) STLT/A/8/1 الوثيقة:
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دارة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة من جدول الأعامل 27البند   بعض املسائل املتعلقة ابإ

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 امجلعية العامةرئيس  الرئيس:

دارة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة: ) WO/GA/47/3 الوثيقة: اقرتاح الولمايت بعض املسائل املتعلقة ابإ
ىل امجلعية العامة للويبو  )املتحدة الأمريكية اإ

 تقارير عن شؤون املوظفني من جدول الأعامل 28البند 

 جلنة الويبو للتنس يق امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 لتنس يقالويبو ل جلنة رئيس  الرئيس:

 (التقرير الس نوي عن شؤون املوظفني) .WO/CC/71/2 Rev :تانق ي الوث 
خالقياتالتقرير الس نوي عن ) .WO/CC/71/3 Revو  (مكتب الأ

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته من جدول الأعامل 29البند 

 جلنة الويبو للتنس يق امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 لتنس يقالويبو ل جلنة رئيس  الرئيس:

 (تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته) .WO/CC/71/4 Rev :الوثيقة

 تعيني رئيس وانئب رئيس جملس الويبو للطعون من جدول الأعامل 30البند 

 جلنة الويبو للتنس يق امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 لتنس يقالويبو ل جلنة رئيس  الرئيس:

 (تعيني رئيس وانئب رئيس جملس الويبو للطعون) WO/CC/71/5 :الوثيقة

 العام وتقارير لك هيئة رئاس يةاعامتد التقرير  من جدول الأعامل 31البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

ىل التقرير العام وتقرير امجلعية العامة، ورئيس امجلعية الرئيس: أأو الهيئة املعنية  رئيس امجلعية العامة ابلنس بة اإ
ىل   الأخرى التقاريرلك من ابلنس بة اإ

 مرشوعات التقارير :ئقالواث
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 ادلوراتاختتام  جدول الأعامل من 32البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 رئيس امجلعية العامة الرئيس:

 ل يشء الوثيقة:

 ]هناية الوثيقة[


