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A/59/2 PROV.4 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 سبمترب 13 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون التاسعة االجتماعات سلسلة
ىل  30جنيف، من   2019أأكتوبر  9سبمترب اإ

 قائمة الوثائق
عداد مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل 1البند 

A/59/INF/1 Rev. )معلومات عامة( 

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل 2البند 

A/59/1 Prov.3 (املوّحد )مرشوع جدول الأعامل 

A/59/2 Prov.4 )قامئة الواثئق( 

 انتخاب أأعضاء املكتب من جدول الأعامل 3البند 

A/59/INF/2 ( املكتبأأعضاء) 

 تقرير املدير العام اإىل مجعيات الويبو من جدول الأعامل 4البند 

 الاطالع عىل منشور تقرير املدير العام عىل املوقع الإلكرتوين للويبو. ميكن
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 البياانت العامة من جدول الأعامل 5البند 

 عىل املوقع الإلكرتوين للويبو. ميكن الاطالع عىل البياانت العامة اليت صاغهتا الوفود كتابيا

 قبول املراقبني من جدول الأعامل 6البند 

A/59/3 Rev. )قبول املراقبني( 

 املوافقة عىل اتفاقات من جدول الأعامل 7البند 

WO/CC/76/3 Rev. (اتاملوافقة عىل اتفاق) 

 2020تعيني املدير العام يف عام  من جدول الأعامل 8البند 

A/59/4 ( 2020العام يف عام تعيني املدير) 

 تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن من جدول الأعامل 9البند 

A/59/5 (تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن) 

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية من جدول الأعامل 10البند 

WO/GA/51/1 (وين جلنة الربانمج واملزيانيةتك) 

 تقارير عن التدقيق والرقابة من جدول الأعامل 11البند 

WO/GA/51/2 )تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة( 

A/59/6 )تقرير مراجع احلساابت اخلاريج( 

WO/GA/51/3 (التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية) 

A/59/7  متدهتا جلنة الربانمج واملزيانية)قامئة  1(القرارات اليت اع

 فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو من جدول الأعامل 12لبند ا

WO/GA/51/4  (2018/19)فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية 

 جلنة الربانمج واملزيانيةتقرير عن  من جدول الأعامل 13البند 

A/59/7 متدهتا جلنة الربانمج واملزيانية )قامئة  2(القرارات اليت اع

A/59/8 ( 2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية) 

                                         
 املسائل اليت يغطهيا هذا البند من جدول الأعامل.بشأأن  1

 من جدول الأعامل. 11لبند خبالف تكل املشموةل ابجلنة الربانمج واملزيانية بشأأن مسائل  2



A/59/2 Prov.4 
3 
 

A/59/INF/3  لهيا يف الوثيقة  WO/PBC/30/15)املعلومات اليت طلبهتا جلنة الربانمج واملزيانية واملشار اإ

طار البند  يف  " من جدول الأعامل(4"11اإ

A/59/10 ( دراهجا يف القرار بشأأن التقرير عن جلنة الربانمج فقرات قرار تقرتح الولايت املتحدة الأمريكية اإ

 (واملزيانية

A/59/INF/6 ( الولايت املتحدة الأمريكية للنظر فهيا دلى اعامتد اقرتاح الربانمج معلومات أأساس ية مقدمة من

مانة2020/21للثنائية  واملزيانية  (، كام تويص به الأ

A/59/11 ( تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية" الأعامل املعنوناقرتاح من سويرسا بشأأن بند جدول") 

 اجامتعات الويبو جسالت لأعاملمن جدول ا 14البند 

A/59/9 (جسالت )اجامتعات الويبو 

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من جدول الأعامل 15البند 

WO/GA/51/5 Rev. (تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة) 

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن  من جدول الأعامل 16البند 

WO/GA/51/6 (تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات) 

تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  من جدول الأعامل 17البند 

 اجلغرافية واملؤرشات

WO/GA/51/7 (املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  تقرير عن اللجنة ادلامئة

 (اجلغرافية واملؤرشات

 التصاممي مسائل تتعلق ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون من جدول الأعامل 18البند 

WO/GA/51/8 ( ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن  (قانون التصامميمسائل تتعلق ابدلعوة اإ

 التمنية أأجندةتقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات  من جدول الأعامل 19البند 

WO/GA/51/9 ( منية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات منية أأجندةتقرير عن اللجنة املعنية ابلت  (الت

WO/GA/51/10 (منية  (وامللكية الفكرية بشأأن "املرأأة وامللكية الفكرية" قرار جلنة الت

WO/GA/51/11 (منية  (مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة الت

تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  من جدول الأعامل 20البند 

 والفوللكور

WO/GA/51/12 (عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  تقرير

 (والفوللكور
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 عايري الويبوتقرير عن اللجنة املعنية مب من جدول الأعامل 21البند 

WO/GA/51/13 (املعنية مب تقرير عن اللجنة)عايري الويبو 

 اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذتقرير عن  من جدول الأعامل 22البند 

WO/GA/51/14 (نفاذ  (تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من جدول الأعامل 23البند 

PCT/A/51/1 )تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات( 

PCT/A/51/2 ()دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  التعديالت املقرتح اإ

PCT/A/51/3 (ودعمراجعة معايري ختفيض رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مل)ي الطلبات من بعض البدلان 

 نظام مدريد من جدول الأعامل 24البند 

MM/A/53/1  دخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل )التعديالت املقرتح اإ

 للعالمات(

 نظام لش بونة  الأعامل من جدول 25البند 

LI/A/36/1  (الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة)تقرير عن 

 حقول الإنرتنتأأسامء  مبا يف ذكلمركز الويبو للتحكمي والوساطة،  من جدول الأعامل 26البند 

WO/GA/51/15 ( ،حقول الإنرتنت أأسامء مبا يف ذكلمركز الويبو للتحكمي والوساطة) 

 الرباءاتمعاهدة قانون  من جدول الأعامل 27البند 

WO/GA/51/16 (غراض معاهدة  (الرباءاتقانون  املساعدة التقنية والتعاون لأ

 التجاريةمعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات  من جدول الأعامل 28البند 

STLT/A/12/1 (غراض تنفيذ معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية  (املساعدة التقنية والتعاون لأ

معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص  من جدول الأعامل 29البند 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوع  اتأأو ذوي اإ

MVT/A/4/1 (وضع معاهدة مراكش) 

 تقارير عن شؤون املوظفني من جدول الأعامل 30البند 

WO/CC/76/INF/1 (التقرير الس نوي عن املوارد البرشية) 

WO/CC/76/2 )جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو( 
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WO/CC/76/INF/2 (خالقيات  (التقرير الس نوي ملكتب الأ

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته من جدول الأعامل 31البند 

WO/CC/76/1 (تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته) 

 اعامتد التقرير من جدول الأعامل 32 البند

 املوجز التقرير

 اتاختتام ادلور من جدول الأعامل 33البند 

 ل يشء
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 قامئة الواثئق حبسب الرمق التسلسيل

 3عنوان الوثيقة الرمق التسلسيل

A/59/INF/1 Rev. معلومات عامة 

A/59/INF/2 أأعضاء املكتب 

A/59/INF/3  لهيا يف الوثيقة املعلومات اليت طلبهتا جلنة الربانمج واملزيانية واملشار اإ

WO/PBC/30/15  طار البند  " من جدول الأعامل4"11يف اإ

A/59/INF/4  (2019 أأغسطس 31يف )وضع تسديد الاشرتأاكت وصناديق رؤوس الأموال العامةل 

A/59/INF/5 وضع معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي 

A/59/INF/6  معلومات أأساس ية مقدمة من الولايت املتحدة الأمريكية للنظر فهيا دلى اعامتد اقرتاح

 نة، كام تويص به الأما2020/21الربانمج واملزيانية للثنائية 

A/59/INF/7 Prov.1 امئة مؤقتة ابملشاركنيق 

A/59/1 Prov.3 املوّحد مرشوع جدول الأعامل 

A/59/2 Prov.4 امئة الواثئقق 

A/59/3 Rev. قبول املراقبني 

A/59/4  2020تعيني املدير العام يف عام 

A/59/4 Corr. اللغة الإس بانية فقط( 2020املدير العام يف عام  تعيني( 

A/59/5 تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن 

A/59/6 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج 

A/59/7 قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية 

A/59/8 2020/21للثنائية  اقرتاح الربانمج واملزيانية 

A/59/9 حمارض اجامتعات الويبو 

                                         
نلكزيي: ما مل يُذكر خالف ذكلُأعّدت مجيع الواثئق ابللغات الست التالية،  3 : اإ س باين ؛ر: رويس ؛ف: فرنيس ؛ص: صيين ؛ع: عريب ؛اإ  س: اإ
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 3عنوان الوثيقة الرمق التسلسيل

A/59/10  دراهجا يف القرار بشأأن التقرير عن جلنة فقرات قرار تقرتح الولايت املتحدة الأمريكية اإ

 الربانمج واملزيانية

A/59/11  اقرتاح من سويرسا بشأأن بند جدول الأعامل املعنون "تقرير عن جلنة الربانمج

 واملزيانية"

WO/GA/51/1 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية 

WO/GA/51/2 تقرير من جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل 

WO/GA/51/3 التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

WO/GA/51/4  2018/19فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية 

WO/GA/51/5 Rev. تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

WO/GA/51/6 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات 

WO/GA/51/7  تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات

 اجلغرافية

WO/GA/51/8  ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن بعض املسائل املتعلقة ابدلعوة اإ

 التصاممي قانون

WO/GA/51/9 التمنية تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات أأجندة 

WO/GA/51/10 وامللكية الفكرية قرار جلنة التمنية وامللكية الفكرية بشأأن "املرأأة" 

WO/GA/51/11 مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية 

WO/GA/51/12  تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف

 التقليدية والفوللكور

WO/GA/51/13 مبعايري الويبو تقرير عن اللجنة املعنية 

WO/GA/51/14 نفاذ  تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

WO/GA/51/15 حقول الإنرتنتأأسامء  ، مبا يف ذكلمركز الويبو للتحكمي والوساطة 

WO/GA/51/16 املساعدة التقنية والتعاون لأغراض معاهدة قانون التصاممي 
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 3عنوان الوثيقة الرمق التسلسيل

WO/CC/76/INF/1 البرشية التقرير الس نوي عن املوارد  

WO/CC/76/INF/2 التقرير الس نوي ملكتب الأخالقيات 

WO/CC/76/1 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته 

WO/CC/76/2 جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو 

WO/CC/76/3 Rev. اتاملوافقة عىل اتفاق 

PCT/A/51/1 تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

PCT/A/51/2 دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  التعديالت املقرتح اإ

PCT/A/51/3  مراجعة معايري ختفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملودعي الطلبات من

 بعض البدلان

MM/A/53/1  دخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل التعديالت املقرتح اإ

 ادلويل للعالمات

LI/A/36/1 تقرير عن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة 

STLT/A/12/1  املساعدة التقنية والتعاون لأغراض تنفيذ معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات

 التجارية

MVT/A/4/1 وضع معاهدة مراكش 

MVT/A/4/INF/1 عن احتاد الكتب امليرّسة تقرير 

 ]هناية الوثيقة[
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