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A/59/2 PROV.5 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 سبمترب 25 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون التاسعة االجتماعات سلسلة
 2019أٔكتو�ر  9سبمترب ٕاىل  30جنیف، من 

 قائمة الوثائق

 أ�مانة من ٕا�داد

 افتتاح ا�ورة من �دول ا�ٔعامل 1البند 

A/59/INF/1 Rev. (معلومات �امة) 

 اع�د �دول ا�ٔعامل من �دول ا�ٔعامل 2البند 

A/59/1 Prov.3 املوّ�د (مرشوع �دول أ�عامل( 
A/59/2 Prov.5 (قامئة الو�ئق) 

 انت�اب أٔعضاء املكتب من �دول ا�ٔعامل 3البند 

A/59/INF/2 )املكتب ٔأعضاء( 

 تقر�ر املد�ر العام ٕاىل مجعیات الویبو من �دول ا�ٔعامل 4البند 

 �طالع �ىل منشور تقر�ر املد�ر العام �ىل املوقع إاللكرتوين للویبو. ميكن
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 البیا�ت العامة من �دول ا�ٔعامل 5البند 

 �ىل املوقع إاللكرتوين للویبو. ميكن �طالع �ىل البیا�ت العامة اليت صاغهتا الوفود كتابیا

 قبول املراقبني من �دول ا�ٔعامل 6البند 

A/59/3 Rev. (قبول املراقبني) 

 املوافقة �ىل اتفاقات من �دول ا�ٔعامل 7البند 

WO/CC/76/3 Rev. )اتاملوافقة �ىل اتفاق( 

 2020تعیني املد�ر العام يف �ام  من �دول ا�ٔعامل 8البند 

A/59/4 ) 2020املد�ر العام يف �ام تعیني( 

 �كو�ن جلنة الویبو للتنس�یق واللجنتني التنفيذیتني الحتادي �ر�س و�رن من �دول ا�ٔعامل 9البند 

A/59/5 )كو�ن جلنة الویبو للتنس�یق واللجنتني التنفيذیتني الحتادي �ر�س و�رن�( 

A/59/12 )مقرتح مجمو�ة ب�ان أٓس�یا واحملیط الهادئ �شآٔن �كو�ن جلنة الویبو للتنس�یق( 

 �كو�ن جلنة الرب�مج واملزيانیة من �دول ا�ٔعامل 10البند 

WO/GA/51/1 )كو�ن جلنة الرب�مج واملزيانیة�( 

WO/GA/51/17 ) یةمقرتح مجمو�ة ب�ان أٓس�یا واحملیط الهادئ �شآٔن �كو�ن جلنة الرب�مج واملزيان( 

 تقار�ر عن التدقيق والرقابة من �دول ا�ٔعامل 11البند 

WO/GA/51/2 (تقر�ر جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة) 
A/59/6 (�تقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار) 

WO/GA/51/3 )التقر�ر الس�نوي ملد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیة( 
A/59/7  1)الرب�مج واملزيانیةالقرارات اليت اعمتدهتا جلنة (قامئة 

 فتح ماكتب �ارجية �دیدة للویبو من �دول ا�ٔعامل 12البند 

WO/GA/51/4  2018/19(فتح ماكتب �ارجية �دیدة للویبو �الل الثنائیة( 

                                         
 املسائل اليت یغطهيا هذا البند من �دول أ�عامل.�شآٔن  1
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 جلنة الرب�مج واملزيانیةتقر�ر عن  من �دول ا�ٔعامل 13البند 

A/59/7 2)القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الرب�مج واملزيانیة (قامئة 
A/59/8 ) 2020/21اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة( 

A/59/INF/3  املعلومات اليت طلبهتا جلنة الرب�مج واملزيانیة واملشار ٕا�هيا يف الوثیقة)WO/PBC/30/15 
 " من �دول أ�عامل)4"11ٕاطار البند  يف

A/59/10 ) قرار تقرتح الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕادرا�ا يف القرار �شآٔن التقر�ر عن جلنة الرب�مج فقرات
 )واملزيانیة

A/59/INF/6 ) معلومات ٔأساس�یة مقدمة من الوال�ت املت�دة أ�مر�كية للنظر فهيا �ى اع�د اقرتاح الرب�مج
 )، كام تويص به أ�مانة2020/21واملزيانیة للثنائیة 

A/59/11 )"اقرتاح من سو�رسا �شآٔن بند �دول أ�عامل املعنون "تقر�ر عن جلنة الرب�مج واملزيانیة( 

 اج��ات الویبو جسالت من �دول ا�ٔعامل 14البند 

A/59/9 )اج��ات الویبو) جسالت 

 تقر�ر عن اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة من �دول ا�ٔعامل 15البند 

WO/GA/51/5 Rev. )تقر�ر عن اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة( 

 تقر�ر عن اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات من �دول ا�ٔعامل 16البند 

WO/GA/51/6 )تقر�ر عن اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات( 

امئة املعنیة بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیة تقر�ر عن اللجنة ا� من �دول ا�ٔعامل 17البند 
 اجلغرافية واملؤرشات

WO/GA/51/7 ) تقر�ر عن اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیة
 )اجلغرافية واملؤرشات

 التصاممي الع�د معاهدة �شآٔن قانونمسائل تتعلق ��عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس  من �دول ا�ٔعامل 18البند 

WO/GA/51/8 )مسائل تتعلق ��عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس الع�د معاهدة �شآٔن قانون التصاممي( 

 التمنیة أٔجندةتقر�ر عن اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة واس�تعراض تنفيذ توصیات  من �دول ا�ٔعامل 19البند 

WO/GA/51/9 )التمنیة ٔأجندةن اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة واس�تعراض تنفيذ توصیات تقر�ر ع( 
WO/GA/51/10 )"قرار جلنة التمنیة وامللكية الفكریة �شآٔن "املرٔأة وامللكية الفكریة( 

                                         
 من �دول أ�عامل. 11لبند خبالف ت� املشمو� �جلنة الرب�مج واملزيانیة �شآٔن مسائل  2
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WO/GA/51/11 )مسامهة خمتلف هیئات الویبو يف تنفيذ ما یعنهيا من توصیات ٔأجندة التمنیة( 

تقر�ر عن اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة  من �دول ا�ٔعامل 20البند 
 والفو�لكور

WO/GA/51/12 )عن اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة  تقر�ر
 )والفو�لكور

 عایري الویبوتقر�ر عن اللجنة املعنیة مب دول ا�ٔعاملمن � 21البند 

WO/GA/51/13 )عایري الویبو)املعنیة مب تقر�ر عن اللجنة 

 اللجنة �ستشاریة املعنیة �ٕالنفاذتقر�ر عن  من �دول ا�ٔعامل 22البند 

WO/GA/51/14 )تقر�ر عن اللجنة �ستشاریة املعنیة �ٕالنفاذ( 

 نظام معاهدة التعاون �شآٔن الرباءات من �دول ا�ٔعامل 23البند 

PCT/A/51/1 (تقر�ر عن الفریق العامل ملعاهدة التعاون �شآٔن الرباءات) 
PCT/A/51/2 )(التعدیالت املقرتح ٕاد�الها �ىل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شآٔن الرباءات 
PCT/A/51/3 )ي الطلبات من بعض الب�ان)ودعمل مراجعة معایري ختفيض رسوم معاهدة التعاون �شآٔن الرباءات 

 نظام مدرید من �دول ا�ٔعامل 24البند 

MM/A/53/1  التعدیالت املقرتح ٕاد�الها �ىل الالحئة التنفيذیة لربوتو�ول اتفاق مدرید �شآٔن التسجیل)
 للعالمات) ا�ويل

MM/A/53/2 ) 2020/21اقرتاح توزیع فائض احتاد مدرید للثنائیة( 

 نظام لش�بونة  ا�ٔعامل من �دول 25البند 

LI/A/36/1  الفریق العامل املعين بتطو�ر نظام لش�بونة(تقر�ر عن( 

 حقول إالنرتنتأٔسامء  مبا يف ذ�مركز الویبو للتحكمي والوساطة،  من �دول ا�ٔعامل 26البند 

WO/GA/51/15 ) ،حقول إالنرتنت ٔأسامء مبا يف ذ�مركز الویبو للتحكمي والوساطة( 

 الرباءاتمعاهدة قانون  من �دول ا�ٔعامل 27البند 

WO/GA/51/16 )الرباءاتقانون  املسا�دة التقنیة والتعاون ٔ�غراض معاهدة( 

 معاهدة س�نغافورة �شآٔن قانون العالمات الت�اریة من �دول ا�ٔعامل 28البند 

STLT/A/12/1 )العالمات الت�اریة املسا�دة التقنیة والتعاون ٔ�غراض تنفيذ معاهدة س�نغافورة �شآٔن قانون( 
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معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة لفائدة أ�ش�اص املكفوفني أٔو معايق البرص  من �دول ا�ٔعامل 29البند 
 أٔو ذوي ٕا�اقات أٔخرى يف قراءة املطبو�ات

MVT/A/4/1 )وضع معاهدة مراكش( 

 تقار�ر عن شؤون املوظفني من �دول ا�ٔعامل 30البند 

WO/CC/76/INF/1 )التقر�ر الس�نوي عن املوارد البرشیة( 
WO/CC/76/2 (جلنة املعاشات التقا�دیة ملوظفي الویبو) 

WO/CC/76/INF/2 )التقر�ر الس�نوي ملكتب أ��القيات( 

 تعدیالت �ىل نظام املوظفني والحئته من �دول ا�ٔعامل 31البند 

WO/CC/76/1 )تعدیالت �ىل نظام املوظفني والحئته( 

 اع�د التقر�ر من �دول ا�ٔعامل 32 البند

 املوجز التقر�ر

 اتاختتام ا�ور من �دول ا�ٔعامل 33البند 

 ال يشء
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 قامئة الو�ئق حبسب الرمق التسلسيل

 3عنوان الوثیقة الرمق التسلسيل

A/59/INF/1 Rev. معلومات �امة 

A/59/INF/2 ٔأعضاء املكتب 

A/59/INF/3  املعلومات اليت طلبهتا جلنة الرب�مج واملزيانیة واملشار ٕا�هيا يف الوثیقة
WO/PBC/30/15  من �دول أ�عامل4"11يف ٕاطار البند " 

A/59/INF/4  2019ٔأغسطس  31وضع �سدید �شرتأاكت يف 

A/59/INF/5 وضع معاهدة بی�ني �شآٔن أ�داء السمعي البرصي 

A/59/INF/6  مقدمة من الوال�ت املت�دة أ�مر�كية للنظر فهيا �ى اع�د اقرتاح معلومات ٔأساس�یة
 ، كام تويص به أ�مانة2020/21الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 

A/59/INF/7 Prov.1 قامئة مؤقتة �ملشاركني 

A/59/1 Prov.3 املوّ�د مرشوع �دول أ�عامل 

A/59/2 Prov.5 قامئة الو�ئق 

A/59/3 Rev.  املراقبنيقبول 

A/59/4  2020تعیني املد�ر العام يف �ام 

A/59/4 Corr.  (اللغة إالس�بانیة فقط) 2020تعیني املد�ر العام يف �ام 

A/59/5 كو�ن جلنة الویبو للتنس�یق واللجنتني التنفيذیتني الحتادي �ر�س و�رن� 

A/59/6 �تقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار 

A/59/7  اعمتدهتا جلنة الرب�مج واملزيانیةقامئة القرارات اليت 

A/59/8  2020/21اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 

A/59/9 حمارض اج��ات الویبو 

                                         
 س: ٕاس�باين ؛ر: رويس ؛ف: فر�يس ؛ص: صیين ؛ع: عريب ؛ٕا: ٕانلكزيي: ما مل یُذ�ر �الف ذ�أ��ّدت مجیع الو�ئق �للغات الست التالیة،  3



A/59/2 Prov.5 
7 
 

 3عنوان الوثیقة الرمق التسلسيل

A/59/10  فقرات قرار تقرتح الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕادرا�ا يف القرار �شآٔن التقر�ر عن جلنة
 الرب�مج واملزيانیة

A/59/11  شآٔن بند �دول أ�عامل املعنون "تقر�ر عن جلنة الرب�مج اقرتاح من سو�رسا�
 واملزيانیة"

A/59/12 مقرتح مجمو�ة ب�ان أٓس�یا واحملیط الهادئ �شآٔن �كو�ن جلنة الویبو للتنس�یق 

WO/GA/51/1 كو�ن جلنة الرب�مج واملزيانیة� 

WO/GA/51/2 �تقر�ر من جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق 

WO/GA/51/3 التقر�ر الس�نوي ملد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیة 

WO/GA/51/4  2018/19فتح ماكتب �ارجية �دیدة للویبو �الل الثنائیة 

WO/GA/51/5 Rev. تقر�ر عن اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة 

WO/GA/51/6 تقر�ر عن اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات 

WO/GA/51/7  تقر�ر عن اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیة واملؤرشات
 اجلغرافية

WO/GA/51/8  بعض املسائل املتعلقة ��عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس الع�د معاهدة �شآٔن
 التصاممي قانون

WO/GA/51/9 التمنیة واس�تعراض تنفيذ توصیات ٔأجندة تقر�ر عن اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة 

WO/GA/51/10 قرار جلنة التمنیة وامللكية الفكریة �شآٔن "املرٔأة وامللكية الفكریة" 

WO/GA/51/11 مسامهة خمتلف هیئات الویبو يف تنفيذ ما یعنهيا من توصیات ٔأجندة التمنیة 

WO/GA/51/12  مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف تقر�ر عن اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة�
 التقلیدیة والفو�لكور

WO/GA/51/13 تقر�ر عن اللجنة املعنیة مبعایري الویبو 

WO/GA/51/14 تقر�ر عن اللجنة �ستشاریة املعنیة �ٕالنفاذ 

WO/GA/51/15 حقول إالنرتنتٔأسامء  ، مبا يف ذ�مركز الویبو للتحكمي والوساطة 
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 3عنوان الوثیقة الرمق التسلسيل

WO/GA/51/16 املسا�دة التقنیة والتعاون ٔ�غراض معاهدة قانون التصاممي 

WO/GA/51/17 مقرتح مجمو�ة ب�ان أٓس�یا واحملیط الهادئ �شآٔن �كو�ن جلنة الرب�مج واملزيانیة 

WO/CC/76/INF/1 التقر�ر الس�نوي عن املوارد البرشیة  

WO/CC/76/INF/2 التقر�ر الس�نوي ملكتب أ��القيات 

WO/CC/76/1 تعدیالت �ىل نظام املوظفني والحئته 

WO/CC/76/2 جلنة املعاشات التقا�دیة ملوظفي الویبو 

WO/CC/76/3 Rev. اتاملوافقة �ىل اتفاق 

PCT/A/51/1 تقر�ر عن الفریق العامل ملعاهدة التعاون �شآٔن الرباءات 

PCT/A/51/2  التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شآٔن الرباءاتالتعدیالت املقرتح ٕاد�الها �ىل الالحئة 

PCT/A/51/3  مراجعة معایري ختفيضات رسوم معاهدة التعاون �شآٔن الرباءات ملودعي الطلبات من
 بعض الب�ان

MM/A/53/1  التعدیالت املقرتح ٕاد�الها �ىل الالحئة التنفيذیة لربوتو�ول اتفاق مدرید �شآٔن التسجیل
 ا�ويل للعالمات

MM/A/53/2  2020/21اقرتاح توزیع فائض احتاد مدرید للثنائیة 

LI/A/36/1 تقر�ر عن الفریق العامل املعين بتطو�ر نظام لش�بونة 

STLT/A/12/1  املسا�دة التقنیة والتعاون ٔ�غراض تنفيذ معاهدة س�نغافورة �شآٔن قانون العالمات
 الت�اریة

MVT/A/4/1 وضع معاهدة مراكش 

MVT/A/4/INF/1 Rev. تقر�ر عن احتاد الكتب امليّرسة 

 [هنایة الوثیقة]


	جمعيات الدول الأعضاء في الويبو
	البند 1 من جدول الأعمال افتتاح الدورة
	البند 2 من جدول الأعمال اعتماد جدول الأعمال
	البند 3 من جدول الأعمال انتخاب أعضاء المكتب
	البند 4 من جدول الأعمال تقرير المدير العام إلى جمعيات الويبو
	البند 5 من جدول الأعمال البيانات العامة
	البند 6 من جدول الأعمال قبول المراقبين
	البند 7 من جدول الأعمال الموافقة على اتفاقات
	البند 8 من جدول الأعمال تعيين المدير العام في عام 2020
	البند 9 من جدول الأعمال تكوين لجنة الويبو للتنسيق واللجنتين التنفيذيتين لاتحادي باريس وبرن
	البند 10 من جدول الأعمال تكوين لجنة البرنامج والميزانية
	البند 11 من جدول الأعمال تقارير عن التدقيق والرقابة
	البند 12 من جدول الأعمال فتح مكاتب خارجية جديدة للويبو
	البند 13 من جدول الأعمال تقرير عن لجنة البرنامج والميزانية
	البند 14 من جدول الأعمال سجلات اجتماعات الويبو
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