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A/61/2 

نلكزيية الأصل:   ابلإ

 2020 ديسمرب 15 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 الستوناحلادية و االجتماعات سلسلة
 2020 سبمترب 25 اإىل 21من جنيف، 

 قائمة الوثائق
عداد مانة من اإ  الأ

 اتافتتاح ادلور  من جدول الأعامل 1البند 

A/61/INF/1 Rev. )معلومات عامة( 

 اعامتد جدول الأعامل  من جدول الأعامل 2البند 

A/61/1 ()عامل املوّحد  جدول الأ

A/61/2 )قامئة الواثئق( 

 انتخاب أأعضاء املكتب  من جدول الأعامل 3البند 

A/61/INF/2 (أأعضاء املكتب) 

 تقرير املدير العام اإىل مجعيات الويبو  من جدول الأعامل 4البند 

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

لكرتوين للويبو. قدمهتاميكن الاطالع عىل البياانت العامة اليت   الوفود عىل املوقع الإ

 قبول املراقبني  من جدول الأعامل 6البند 

A/61/3 )قبول املراقبني( 

 املوافقة عىل اتفاقات  من جدول الأعامل 7البند 

WO/CC/78/3 )املوافقة عىل اتفاقات( 

 2021عقد ادلورات الاس تثنائية لعام   من جدول الأعامل 8البند 

A/61/8 ( 2021ادلورات الاس تثنائية لعام عقد) 

A/61/8 Corr. ( 2021ادلورات الاس تثنائية لعام عقد) 

 العادية 2021مرشوعات جداول أأعامل دورات عام   من جدول الأعامل 9البند 

A/61/4 ( العادية للجمعية العامة للويبو ومؤمتر الويبو ومجعية احتاد ابريس  2021مرشوعات جداول أأعامل دورات عام
 (ومجعية احتاد برن

 عن التدقيق والرقابةتقارير  من جدول الأعامل 10البند 

WO/GA/53/1 (تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة) 

A/61/5 (تقرير املدقق اخلاريج) 

WO/GA/53/2 ( يةالتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخل) 

A/61/6 ( متدهتاقامئة القرارات اليت  1 (جلنة الربانمج واملزيانية اع

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية من جدول الأعامل 11البند 

A/61/6 )متدهتا جلنة الربانمج واملزيانية  2)قامئة القرارات اليت اع

 مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت من جدول الأعامل 12البند 

WO/GA/53/8 ( عىل الإنرتنتمركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أأسامء احلقول) 

                                         
 من جدول الأعامل.املسائل اليت يغطهيا هذا البند بشأأن  1

 .من جدول الأعامل 10بشأأن مسائل جلنة الربانمج واملزيانية خبالف تكل املشموةل ابلبند  2
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 نظام مدريد من جدول الأعامل 13البند 

MM/A/54/1 (جعل الربيد الإلكرتوين من البياانت املطلوبة19-التدابري اخلاصة بكوفيد :) 

 نظام لهاي من جدول الأعامل 14البند 

H/A/40/1 (لكرتوين19-التدابري املتخذة جملاهبة جاحئة كوفيد  (: اشرتاط تقدمي عنوان بريد اإ

 مجعية احتاد ابريس من جدول الأعامل 15البند 

P/A/56/1 ( ولوية يف حالت الإرشادات املقرتحة من مجعية احتاد ابريس بشأأن تطبيق اتفاقية ابريس فامي يتعلق حبق الأ
 (الطوارئ

املكفوفني معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص  من جدول الأعامل 16البند 

 أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات

MVT/A/5/1 (وضع معاهدة مراكش) 

 معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي من جدول الأعامل 17البند 

BTAP/A/1/1 (النظام ادلاخيل) 

BTAP/A/1/2 (وضع معاهدة بيجني) 

 املوظفنيتقارير عن شؤون  من جدول الأعامل 18البند 

WO/CC/78/INF/1 Rev. (ةتقرير س نوي عن املوارد البرشي) 

WO/CC/78/INF/2 (التقرير الس نوي ملكتب الأخالقيات) 

 تعيني رئيس وانئب رئيس جمللس الويبو للطعون من جدول الأعامل 19البند 

WO/CC/78/2 (تعيني رئيس وانئب رئيس جمللس الويبو للطعون) 

 جتديد تعيني نواب املدير العام ومساعدي املدير العام بشلك اس تثنايئ من جدول الأعامل 20البند 

WO/CC/78/4 (ب املدير العام ومساعدي املدير العام بشلك اس تثنايئجتديد تعيني نوا) 
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 اعامتد التقرير من جدول الأعامل 21البند 

A/61/9 (التقرير املوجز) 

A/61/10 ( التقرير العام- )امجلعيات 

WO/GA/53/9 ( للويبو امجلعية العامة -التقرير) 

WO/CC/78/5 ( التقرير- )جلنة الويبو للتنس يق 

MM/A/54/2 ( احتاد مدريدمجعية  –التقرير) 

H/A/40/2 ( احتاد لهايمجعية  –التقرير) 

P/A/56/2 ( احتاد ابريس مجعية –التقرير) 

MVT/A/5/2 ( معاهدة مراكشة مجعي –التقرير) 

BTAP/A/1/3 ( معاهدة بيجنيمجعية  –التقرير) 

من  1الفقرة  رمسية )انظر القامئة الواردة يف تقارير امجلعيات والهيئات الأخرى اليت اجمتعت أأيضًا بصفة) رموز واثئق خمتلفة

 (A/61/10الوثيقة 

 

 اختتام ادلورات من جدول الأعامل 22البند 

 ل يشء

  

                                         


 WO/CF/41/1 وP/EC/60/1 وB/A/50/1 وB/EC/66/1 وN/A/40/1 وLI/A/37/1 وLO/A/40/1 وIPC/A/41/1 وPCT/A/52/1 

 .STLT/A/13/1وPLT/A/19/1 و WPPT/A/20/1وWCT/A/20/1 وVA/A/33/1 و BP/A/37/1و
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 الواثئق حبسب الرمق التسلسيلقامئة 

 3عنوان الوثيقة الرمق التسلسيل

A/61/INF/1 Rev. معلومات عامة 

A/61/INF/2 أأعضاء املكتب 

A/61/INF/3 ىل املعاهدات اليت تديرها الويبو ومسائل الإصالح ادلس توري  وضع الانضامم اإ

A/61/INF/4  2020أأغسطس  31وضع تسديد الاشرتأاكت يف 

A/61/INF/5  املشاركنيقامئة 

A/61/1 جدول الأعامل املوّحد 

A/61/2 امئة الواثئقق 

A/61/3 قبول املراقبني 

A/61/4  العادية للجمعية العامة للويبو ومؤمتر الويبو  2021مرشوعات جداول أأعامل دورات عام

 ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن

A/61/5 تقرير املدقق اخلاريج 

A/61/6 قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية 

A/61/7 (هذا الرمز ُملغى) 

A/61/8  2021عقد ادلورات الاس تثنائية لعام 

A/61/8 Corr.  2021عقد ادلورات الاس تثنائية لعام 

A/61/9  املوجزالتقرير 

A/61/10  العامالتقرير 

WO/GA/53/1 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة 

WO/GA/53/2  ادلاخليةالتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة 

WO/GA/53/2 Corr. الإس بانية فقط( التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية( 

                                         
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

WO/GA/53/3 ىل  اإ

WO/GA/53/7 

 (هذه الرموز ملغاة)

WO/GA/53/8 مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت 

WO/GA/53/9 التقرير 

WO/CC/78/INF/1 Rev.  البرشيةتقرير س نوي عن املوارد 

WO/CC/78/INF/2 التقرير الس نوي ملكتب الأخالقيات 

WO/CC/78/1 )هذا الرمز ملغى( 

WO/CC/78/2 تعيني رئيس وانئب رئيس جمللس الويبو للطعون 

WO/CC/78/3 املوافقة عىل اتفاقات 

WO/CC/78/4 جتديد تعيني نواب املدير العام ومساعدي املدير العام بشلك اس تثنايئ 

WO/CC/78/5 التقرير 

MM/A/54/1 لكرتوين من البياانت املطلوبة19-التدابري اخلاصة بكوفيد  : جعل الربيد الإ

MM/A/54/2 التقرير 

H/A/40/1 لكرتوين19-)التدابري املتخذة جملاهبة جاحئة كوفيد  : اشرتاط تقدمي عنوان بريد اإ

H/A/40/2 التقرير 

P/A/56/1  رشادات املقرتحة من مجعية احتاد ابريس بشأأن تطبيق اتفاقية ابريس فامي يتعلق حبق الإ

 الأولوية يف حالت الطوارئ

P/A/56/2 التقرير 

MVT/A/5/1 وضع معاهدة مراكش 

MVT/A/5/INF/1 تقرير عن احتاد الكتب امليّّسة 

MVT/A/5/2 التقرير 

BTAP/A/1/1 النظام ادلاخيل 
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 3عنوان الوثيقة الرمق التسلسيل

BTAP/A/1/2 وضع معاهدة بيجني 

BTAP/A/1/3 التقرير 

 انظر القامئة الواردة -رمسية  تقارير امجلعيات والهيئات الأخرى اليت اجمتعت أأيضًا بصفة) رموز واثئق خمتلفة

 (A/61/10من الوثيقة  1الفقرة  يف

 [هناية الوثيقة]
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