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 مقدمة

)الوارد ذكرها يف العرشين الإحدى و مجلعيات وسائر الهيئات اتتضمن هذه الوثيقة بنود مرشوعات جداول أأعامل  .1
 بندا واحدا ( بطريقة موحدة، أأي أأن لك مسأأةل تعين أأكرث من مجعية أأو هيئة واحدة تشّك A/56/INF/1 Rev.2 الوثيقة

 من بنود جدول الأعامل.

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

ىل  1البنود من  أأكتوبر 3 الثنني  5اإ

ىل 10 منو  8و 6و )اتبع( 5 البنود أأكتوبر 4الثالاثء   14 اإ

ىل  15من و  9البنود  أأكتوبر 5الأربعاء   23و 18اإ

ىل  19من البنود  أأكتوبر 6امخليس   24و 22اإ

 29و 28و 27و 26و 25و 7البنود  أأكتوبر 7امجلعة 

ص يف حال عدم اس تكامل أأكتوبر 10الثنني  أأكتاموبر  7 أأي بند من جدول الأعامامل يف خمصَّ
عداد   امللخصالتقرير ولمتكني الأمانة من اإ

 31و 30البندان  أأكتوبر 11الثالاثء 

من املمكن طرح أأي بند من بنود جدول الأعامل للنقاش يف أأي يوم و  ،اجلدول الزمين الوارد أأعاله مؤقتو 
ىل  3 من  ووفقا للنظام ادلاخيل العام للويبو.)الرؤساء( ، بقرار من الرئيس 2014أأكتوبر  11 اإ

ىل 10:00 الصباح من الساعة اتوس تعقد جلس ىل 15:00 بعد الظهر من الساعة اتوجلس 13:00 اإ م 18:00 اإ . وستنظَّ
ىل 19:00مسائية )من  اتحسب احلاجة جلس  .املعين البنود املقّرر تناولها يف اليوممجيع ( من أأجل اختتام مناقشة 21:30 اإ
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 بنود جدول الأعاملقامئة 

 افتتاح ادلورات

 افتتاح ادلورات .1

 تبانتخاب أأعضاء املاك .2

 اعامتد جدول الأعامل .3

ىل مجعيات الويبو تقرير املدير العام .4  اإ

 البياانت العامة .5

 الهيئات الرئاس ية واملسائل املؤسس ية

 قبول املراقبني .6

 العادية 2017مرشوعات جداول أأعامل دورات  .7

 امجلعية العامة ماكتبادلورة الانتخابية اجلديدة لأعضاء  .8

 مسائل الربانمج واملزيانية والرقابة

 التدقيق والرقابةمسائل  .9

 جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة "1"

 لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةتقرير ال  )أأ(

 ميثاق الرقابة ادلاخليةلتعديل  لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةال اقرتاحات  )ب(

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج "2"

 ةاخليدير شعبة الرقابة ادلتقرير م "3"

 جلنة الربانمج واملزيانيةعن تقرير  .10

طار   ادلويلالتقنني جلان الويبو واإ

 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةتقرير عن  .11

 ون الرباءاتاللجنة ادلامئة املعنية بقانتقرير عن  .12

 اجلغرافيةواملؤرشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية تقرير عن  .13

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي .14  مسائل تتعلق ابدلعوة اإ

 التمنية أأجندةاللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات عن قرير ت .15

املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف تقرير عن  .16
 والفوللكور التقليدية
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 اللجنة املعنية مبعايري الويبوتقرير عن  .17

نفاذاللجنة تقرير عن  .18  الاستشارية املعنية ابلإ

 خدمات امللكية الفكرية العاملية

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .19

 نظام مدريد .20

 نظام لهاي .21

 نظام لش بونة .22

نرتنتا يف ذك مبمركز الويبو للتحكمي والوساطة،  .23  أأسامء احلقول عىل الإ

 مجعيات ومعاهدات أأخرى

 1معاهدة مراكش .24

 شؤون املوظفني

 بة الرقابة ادلاخليةتعيني مدير شع  .25

 تقارير عن شؤون املوظفني .26

 تقرير عن املوارد البرشية "1"

 تقرير مكتب الأخالقيات "2"

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته .27

 2اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية .28

 3اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية .29

 اختتام ادلورات

 املوجزاعامتد التقرير  .30

 اختتام ادلورات .31

  

                                                
1

ىل يف جدول الأعامل أأدرجنا هذا البند   ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو دخول ابلنظر اإ معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  .2016سبمترب  30يف  حزي النفاذ ،ذوي اإ

2
طار دورة جلنة الويبو للتنس يق.   يف اإ
3

طار دورة امجلعية العامة    للويبو.يف اإ
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 لد واملفصّ املوحّ  جدول الأعامل

 افتتاح ادلورات من جدول الأعامل 1البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 )معلومات عامة( A/56/INF/1 Rev.2 :الوثيقة

 انتخاب أأعضاء املاكتب من جدول الأعامل 2البند 

جلنة الويبو للتنس يق واللجنتان التنفيذيتان لحتاد ابريس  الهيئات املعنية:امجلعيات وسائر 
 ومجعية معاهدة مراكش واحتاد برن

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 )أأعضاء املاكتب( A/56/INF/4 الوثيقة:

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل 3البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 هذه الوثيقة الوثيقة:

 مجلعيات الويبو تقرير املدير العام من جدول الأعامل 4البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 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 امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 )قبول املراقبني( .A/56/2 Rev الوثيقة:

  2017عام ل العادية وراتادلمرشوعات جداول أأعامل  من جدول الأعامل 7البند 

 واللجنتان التنفيذيتان لحتاد ابريس واحتاد برنجلنة الويبو للتنس يق  امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 لتنس يقالويبو ل جلنة رئيس  الرئيس:

 العادية للجمعية العامة للويبو ومؤمتر الويبو 2017مرشوعات جداول أأعامل دورات عام ) A/56/3 الوثيقة:
 (ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن

 امجلعية العامة للويبو لأعضاء ماكتبادلورة الانتخابية  من جدول الأعامل 8البند 

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 امجلعية العامةرئيس  الرئيس:

 (للويبوادلورة الانتخابية لرئيس امجلعية العامة ) .WO/GA/48/14 Rev الوثيقة:

 تقارير عن التدقيق والرقابة من جدول الأعامل 9البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 (تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة) WO/GA/48/1 :الواثئق
اقرتاحات لإدخال تعديالت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية من جانب اللجنة ) WO/GA/48/16و

 (الاستشارية املس تقةل للرقابة
اقرتاحات لإدخال تعديالت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية من جانب ) .WO/GA/48/16 Corrو

 (اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
 )تقرير مراجع احلساابت اخلاريج( A/56/4و
 (التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية)WO/GA/48/2 و
 )القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية( A/56/12و

  



A/56/1 
7 
 

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية من جدول الأعامل 10البند 

 الكّ  امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 (2014/15 للثنائية تقرير أأداء الربانمج) A/56/5 :الواثئق
 (2014/15)تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية لتثبيت تقرير أأداء الربانمج للثنائية  A/56/6و
 (2015)التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية A/56/7 و
 (2014/15)تقرير الإدارة املالية للثنائية A/56/8 و
جل املتوسط )اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية A/56/9 و  (2015-2010للأ
جل املتوسطA/56/10 و للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(  )اخلطة الاسرتاتيجية للأ

 (2021-2016 للفرتة
ىل ).A/56/10 Add و ضافة اإ جل املتوسطاإ للمنظمة العاملية للملكية الفكرية  اخلطة الاسرتاتيجية للأ

 (2021-2016 )الويبو( للفرتة
مترب  1الاشرتااكت يف تسديد )وضع A/56/11 و  (2016سب
 )القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية( A/56/12و
 (س تعراض مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتادا) A/56/14و
 (2016/17فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية ) A/56/15و

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من جدول الأعامل 11البند 

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 (عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة تقرير) WO/GA/48/3 :الوثيقة

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات من جدول الأعامل 12البند 

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

  مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 (بقانون الرباءاتاللجنة ادلامئة املعنية تقرير ) WO/GA/48/4 :الوثيقة
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تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية  من جدول الأعامل 13البند 
 والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية تقرير عن اللجنة ) WO/GA/48/5 :الوثيقة
 )واملؤرشات اجلغرافية

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد  من جدول الأعامل 14البند  مسائل تتعلق ابدلعوة اإ
 معاهدة بشأأن قانون التصاممي

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 العامةمجلعية ارئيس  الرئيس:

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن ) WO/GA/48/6 :الوثيقة مسائل تتعلق ابدلعوة اإ
 )التصاممي قانون

تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات  من جدول الأعامل 15البند 
 جدول أأعامل التمنية

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

منية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات ) WO/GA/48/7 :الواثئق تقرير عن اللجنة املعنية ابلت
منية  )جدول أأعامل الت

منية وامللكية الفكرية)قرار عن بعض املسائل املتعلقة ابWO/GA/48/8 و  (للجنة املعنية ابلت
منية وصف ملسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة) WO/GA/48/13و  (الت

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية تقرير عن  من جدول الأعامل 61البند 
 واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية  تقرير عن) WO/GA/48/9 :الوثيقة
 )واملعارف التقليدية والفوللكور
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 اللجنة املعنية مبعايري الويبوتقرير عن  من جدول الأعامل 17البند 

 العامةامجلعية  امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 )اللجنة املعنية مبعايري الويبو تقرير عن) WO/GA/48/10 :الوثيقة

نفاذاملعنية  الاستشارية اللجنةتقرير عن  من جدول الأعامل 18البند   ابلإ

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 )ابلإنفاذالاستشارية املعنية اللجنة  تقرير عن) WO/GA/48/11 :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:

 بشأأن الرباءات(الفريق العامل ملعاهدة التعاون تقرير عن ) PCT/A/48/1 :الواثئق
 (ودةاخلاص ابجل الإدارات ادلوليةمعل ) PCT/A/48/2و
دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات) PCT/A/48/3و  (التعديالت املقرتح اإ
متهيدي ادلويل  اتركي معهد )تعيني PCT/A/48/4و للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل واإدارة للفحص ال

 بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(

 نظام مدريد من جدول الأعامل 20البند 

 مجعية احتاد مدريد امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 احتاد مدريدرئيس مجعية  الرئيس:

 )تقرير مرحيل عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات( MM/A/50/1 :الواثئق
)سادسا( من بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل 9اس تعراض تطبيق املادة ) MM/A/50/2و

 (ادلويل للعالمات
ىل اتفاق مدريد فقط) MM/A/50/3و  (اقرتاح بشأأن حالت الانضامم اإ
دخالها ) MM/A/50/4و عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول التعديالت املقرتح اإ

 (مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
 (2014/15فائض نظام مدريد للثنائية ) MM/A/50/INF/1و
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 نظام لهاي من جدول الأعامل 21البند 

 مجعية احتاد لهاي امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجعية احتاد لهايرئيس  الرئيس:

دخالها عىل الالحئة التنفيذية) H/A/36/1 :الوثيقة  1999املشرتكة بني وثيقة  التعديالت املقرتح اإ
 (لتفاق لهاي 1960 ووثيقة

 نظام لش بونة من جدول الأعامل 22البند 

 مجعية احتاد لش بونة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجعية احتاد لش بونةرئيس  الرئيس:

 (لش بونة بعض املسائل املالية املتعلقة ابحتاد) LI/A/33/1 :تانالوثيق 
LI/A/33/2 )اقرتاح بشأأن املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة( 

احلقول  أأسامء مبا يف ذكمركز الويبو للتحكمي والوساطة،  من جدول الأعامل 23البند 
 عىل الإنرتنت

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

ىل أأسامء)مركز الويبو للتحكمي والوساطة،  .WO/GA/48/12 Rev الوثيقة:  احلقول( ابلإضافة اإ

 معاهدة مراكش من جدول الأعامل 24البند 

 مجعية معاهدة مراكش امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 رئيس مجعية معاهدة مراكش الرئيس:

 النظام ادلاخيل() MVT/A/1/1 الوثيقتان:
MVT/A/1/2  شخاص )وضع ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأ معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  (املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ
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 تعيني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية من جدول الأعامل 25البند 

 الويبو للتنس يقجلنة  امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 لتنس يقالويبو ل جلنة رئيس  الرئيس:

 مدير شعبة الرقابة ادلاخلية( تعيني) WO/CC/73/6 :تنيالوثيق 
WO/CC/73/6 Corr. ( تعيني مدير شعبة الرقابة ادلاخليةتصويب عىل) 

 تقارير عن شؤون املوظفني من جدول الأعامل 26البند 

 الويبو للتنس يقجلنة  امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 لتنس يقالويبو ل جلنة رئيس  الرئيس:

 (التقرير الس نوي عن املوارد البرشية) WO/CC/73/1 :الواثئق
 )تصويب للتقرير الس نوي عن املوارد البرشية( .WO/CC/73/1 Corrو
 (تقرير بشأأن التوزيع اجلغرايف) WO/CC/73/5و
 (اجلغرايفتقرير بشأأن التوزيع تصويب لل ) .WO/CC/73/5 Corrو
خالقياتالتقرير الس نوي عن ) WO/CC/73/2و  (مكتب الأ

 

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته من جدول الأعامل 27البند 

 جلنة الويبو للتنس يق امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 لتنس يقالويبو ل جلنة رئيس  الرئيس:

 (ولحئتهتعديالت عىل نظام املوظفني ) WO/CC/73/3 :الواثئق
ميني يف بدلمه وغري  WO/CC/73/4و )تعديالت عىل نظام املوظفني بشأأن منح التعلمي للموظفني املق

 العاملني فيه(
ميني  WO/CC/73/INF/1و )رأأي قانوين يف مسأأةل احلقوق املكتس بة يف منح التعلمي للموظفني املق

 عن اعامتد تدابري انتقالية حمدودة( يف بدلمه وغري العاملني فيه وتقيمي الوقع املايل اذلي قد ينجم

 اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية من جدول الأعامل 28البند 

 جلنة الويبو للتنس يق امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 جلنة الويبو للتنس يقرئيس  الرئيس:

اس تعراض تقرير اقرتاح تضمني جدول الأعامل بندا تمكيليا بعنوان ") A/56/13 الوثيقة:
 (مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية"
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 اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية من جدول الأعامل 29البند 

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 رئيس امجلعية العامة الرئيس:

اس تعراض تقرير مكتب خدمات اقرتاح تضمني جدول الأعامل بندا تمكيليا بعنوان ") A/56/13 :تانالوثيق 
 (الرقابة ادلاخلية"

WO/GA/48/15 )القرارات اليت اختذهتا جلنة الويبو للتنس يق( 

 املوجز التقريراعامتد  من جدول الأعامل 30البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 رئيس امجلعية العامة الرئيس:

 املوجز التقرير :الوثيقة

 ادلوراتاختتام  جدول الأعامل من 31البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 رئيس امجلعية العامة الرئيس:

 ل يشء الوثيقة:

 ]هناية الوثيقة[


