
A 

 

A/61/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020 سبمترب 21 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 ونتوالسادية احل االجتماعات سلسلة
ىل  21 جنيف، من  2020 سبمترب 25اإ

د جدول األعمال
ّ
 املوح

متدته امجلعياتاذلي   اع
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 1قامئة بنود جدول الأعامل

 افتتاح ادلورات

 افتتاح ادلورات .1

 اعامتد جدول الأعامل .2

 انتخاب أأعضاء املاكتب .3

ىل مجعيات الويبو .4  تقرير املدير العام اإ

 البياانت العامة .5

 الهيئات الرئاس ية واملسائل املؤسس ية

 قبول املراقبني .6

 املوافقة عىل اتفاقات .7

 2021الاس تثنائية لعام عقد ادلورات  .8

 2021مشاريع جداول الأعامل لدلورات العادية لعام  .9

 مسائل الربانمج واملزيانية والرقابة

 تقارير عن التدقيق والرقابة .10

 تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة "1"

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج "2"

 تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية "3"

 جلنة الربانمج واملزيانيةتقرير عن  .11

 وغريها من املسائلمجعيات ومعاهدات 

 مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت .12

 نظام مدريد .13

 نظام لهاي .14

 مجعية احتاد ابريس .15

                                         
 (./2/61Aلالطالع عىل الواثئق املشموةل بلك بند من جدول الأعامل، انظر "قامئة الواثئق" )الوثيقة  1
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ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأ  .16 عاقات معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ و ذوي اإ
 أأخرى يف قراءة املطبوعات

 بشأأن الأداء السمعي البرصيمعاهدة بيجني  .17

 شؤون املوظفني

 تقارير عن شؤون املوظفني .18

 تقرير عن املوارد البرشية "1"

 تقرير مكتب الأخالقيات "2"

 لس الويبو للطعونتعيني رئيس وانئب رئيس جمل .19

 العام بشلك اس تثنايئجتديد تعيني نواب املدير العام ومساعدي املدير  .20

 اختتام ادلورات

 اعامتد التقرير .21

  اختتام ادلورات .22
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 برانمج العمل املؤقت

ىل  1البنود  سبمترب 21الثنني   5اإ

 )اتبع( 5البند  سبمترب 22الثالاثء 

 12و 11و 10و 8و 6البنود  سبمترب 23الأربعاء 

ىل  13البنود  سبمترب 24امخليس   17اإ

ىل  18 9و 7 البنود سبمترب 25امجلعة   22اإ

ىل  21، ومن املمكن طرح أأي بند من بنود جدول الأعامل للنقاش يف أأي يوم من وهذا الربانمج مؤقت ، 2020 سبمترب 25اإ
 بقرار من الرئيس )الرؤساء( ووفقا للنظام ادلاخيل العام للويبو.

ىل  10:00وس تعقد جلسات الصباح من الساعة  ىل  15:00الساعة وجلسات بعد الظهر من  13:00اإ  .18:00اإ

 الهيئات املعنية

طار امجلعيات جدول الأعامل مرشوع كام جرت العادة، يتضمن  بياهنا يف  الوارد)املسائل اليت تعين لك هيئة جممتعة يف اإ
، أأي أأن لك مسأأةل تعين أأكرث من هيئة واحدة تشلكل بندا واحدا من بنود ( بطريقة موحدة.A/61/INF/1 Rev الوثيقة

 كام ييل: جدول الأعامل

َّنة يف الوثيقة 22الهيئات املعنية: لك الهيئات اجملمتعة ) -  .A/61/INF/1 Rev( املبي
 امجلعية العامة للويبوالرئيس: رئيس 

 22 21 11" و2"10و 8و 6و 5و 4و 2و 1البنود: 

 الهيئة املعنية: امجلعية العامة للويبو -
 الرئيس: رئيس امجلعية العامة للويبو

 12" و3"10و "1"10البنود: 

 جلنة الويبو للتنس يقالهيئة املعنية:  -
 جلنة الويبو للتنس يقالرئيس: رئيس 

 20و 19و 18و 7د: و البن

، ، واللجنة التنفيذية لحتاد برنللجنة التنفيذية لحتاد ابريس، واجلنة الويبو للتنس يقاملعنية:  الهيئات -
 احتاد بيجني ومجعية

 جلنة الويبو للتنس يقالرئيس: رئيس 
 3البند: 

 ، واللجنة التنفيذية لحتاد برنللجنة التنفيذية لحتاد ابريس، واجلنة الويبو للتنس يقاملعنية:  الهيئات -
 جلنة الويبو للتنس يقالرئيس: رئيس 

 9البند: 
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 مجعية احتاد مدريداملعنية:  ةالهيئ -
 مجعية احتاد مدريدالرئيس: رئيس  -

 13البند: 

 لهايالهيئة املعنية: مجعية احتاد  -
 لهايالرئيس: رئيس مجعية احتاد  -

 14البند: 

 مجعية احتاد ابريساملعنية:  الهيئة -
 مجعية احتاد ابريسالرئيس: رئيس 

 15البند: 

 الهيئة املعنية: مجعية معاهدة مراكش -
 الرئيس: رئيس مجعية معاهدة مراكش

 16البند: 

 بيجنيالهيئة املعنية: مجعية معاهدة  -
 بيجنيالرئيس: رئيس مجعية معاهدة 

 17البند: 

 ]هناية الوثيقة[
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